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Styrelsemöte i Orkesta Hembygdsförening den 22 februari 
2006, nr 2 
 
Närvarande: Gunnar Bergsten, Ingemar Borelius, Lars Fajerson, Roland Janson, 
Gunilla Lund , Åsa Westberg. 
 
Ej närvarande: Susanne Lindstedt, Håkan Nilsson, Peter Rimbe 
 
Protokollförare: Ingemar Borelius 
 
  
§1 Ungdomsverksamheten 
 
Therese Holgersson och Helene Nordahl besökte styrelsen för att berätta om sina idéer 
rörande ungdomsverksamheten i Bygdegården. Beslöts att de båda ska ha en dialog 
med Gunilla Lund, ansvarig för ungdomsverksamheten för att gemensamt utröna hur 
idéerna kan tas om hand.    
 
§2 Föregående protokoll  
 
Godkändes. 
 

§3 Ekonomin 
 
Lars meddelade att likviditeten är något ansträngd just nu i väntan på att 
ombyggnadsbidraget från Boverket betalas ut. Lars sammanställer en slutredovisning 
över ombyggnadskostnaderna. 
 
Pubaftonen med 54 gäster gav ett mindre men positivt resultat. 
 
Vallentuna kommuns kulturnämnd har beslutat om ett bidrag till hembygdsföreningens 
vuxenverksamhet med 1 500 kr och om ett garantibelopp på 7 000 kr för barnteatern 
 

§4 Medlemskap i Riksförbunden 
 
Den arbetsgrupp som utrett frågan om medlemskap i Bygdegårdarnas Riksförbund och 
Sveriges Hembygdsförbund meddelade att man inte funnit skäl att lämna dessa båda 
föreningar. Det finns skäl att stödja båda verksamheterna och att utnyttja de förmånliga 
försäkringar som ingår i medlemskapet?? 
 
§5 Checklista för månadsvärdar 
 
Bifogas. 
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§6 Hyrespriser 
 
Det beslutades att följande priser ska gälla för utnyttjande av hembygdsgården: 
 
Helgkväll (fredag – söndag) utsocknes            1 800 kr 
Helgkväll (fredag – söndag) boende i Orkesta 1 000 kr 
Hyra dagtid helg                                                  600 kr 
 
Hyra måndag – torsdag                                       300 kr 
Deposition enligt Fritidsnämndens normer       1 500 kr 
Enbart hyra av matservis per kuvert                        3 kr 
 
 
 
§7 Kontakter med bildningsförbund 
 
Ingemar meddelade att kontakterna med de olika bildningsförbunden varit positiva och 
ett par av dem har bett att få återkomma när planeringen inför nästa såsong kommit 
igång. Det kan finnas intresse för att ordna kurser, som i första hand vänder sig till de 
boende i området. 
 
 
§8 Arkivering 
 
Ingemar meddelade att vi är välkomna att lägga in föreningens protokoll mm i 
Vallentuna folkrörelsearkiv. Arkivet drivs som en ideell förening med stöd av 
kommunen. Arkivet finns i kommunhuset. 65 arkivbildare finns representerade i dag. Av 
dessa är ca 50 föreningar och dessutom finns enskilda arkiv och personarkiv av särskilt 
intresse för kommunen. Gunnar och Roland är villiga att börja gå igenom arkivmaterialet 
med stöd av de anvisningar Folkrörelsearkivet utfärdat.  
 
För att möjliggöra utnyttja av arkivet går Hembygdsföreningen in som medlem till en 
årskostnad av 100 kr. 
 
§9 Vårens program 
 
Mars 
25 mars                - Barnteater, Lars ansvarar med stöd av Gunnar. 
 
April 
8 lördag                - Pubafton kl 20 00. Peter kontaktar lämpliga musiker. 
12 onsdag            - styrelsemöte 3 /2006 kl 19 00 
15 ca                    - infoblad 
22 lördag              - Städdag kl 10 00 
30 söndag            - Valborgsfirande kl 20 45 – Roland ansvarar 
 
Maj 
20 lördag              - kulturutflykt kl 11 00. Susanne och Lars ansvarar. 
17 onsdag            - Styrelsemöte 4 /2006 
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Juni 
V 23                     - utdelning av infoblad nr 3 -  2006  
14 onsdag            - Styrelsemöte nr 5/2006 
22 torsdag            - Midsommarstången smyckas 
23 fredag              - Midsommarfirande 
?                           - våravslutning för styrelsen  
 

§10 Midsommarfirandet 
 
Noterades att en spelman saknas. Alla uppmanas försöka hitta en lämplig musiker som 
kan komplettera Lennart Jansson.   
 
Peter samordnar arbetet inför och under midsommarfirandet. 
 

§ 11 Ungdomsverksamheten   
 
Gunilla rapporterade att i snitt ca 20 ungdomar deltar varje fredag. Det behövs dock 
flera föräldrar som kan ställa upp som vuxenstöd på  fredagarna. 
 
Det beslutades att ungdomsverksamheten har företräde samtliga fredagar utom de som 
inträffar i samband med ”långhelger”. Lokalen är därför tillgänglig för uthyrning på 
långfredagen samt fredagarna den 26/5, 2/6 samt den 3/11.   
 
 
§12 Ombyggnaden av köket 
 
Roland presenterar förslag på ritning, ombyggnadsplan och ritning på ett kommande 
styrelsemöte. Gunnar formulerar en skrivelse att tillställas kommunen med begäran om 
ombyggnadsbidrag.  
 
 
§13 Kittning och ommålning av fönstren 
 
Peter undersöker möjligheterna att få till stånd en renovering av samtliga fönster med 
externt stöd.  
 
 
§14 Översyn växtlighet runt gården 
 
Gunilla tar fram ett förslag på plantering av buskar och annan växtlighet i syfte att 
försköna området runt gården 
 
 
 
§14 Övrigt 
 
Sockenrådet har sammanträde den 19 april. 
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Peter von Schoultz tillfrågas om möjligheterna att lägga länkar till Bygdegårdarnas 
Riksförbund och Sveriges Hembygdförbund på hemsidan.  
 
Gunilla ser över den städutrustning som finns på gården och föreslår/ordnar inköp av 
modern utrustning. 
 
Möjligheterna att ordna temakvällar på gården diskuterades. Alla funderar över lämpliga 
ämnen till nästa styrelsemöte. 
 
 
 
 
 

 

§12 Bevakningslista  
 
Aktivitet Status /kommentar Tider Ansvarig 
 
Styrelsen 
Kommande 
styrelsemöten 

12 april, 17 maj, 14 juni, ?? juni  Gunnar och 
Ingemar 

Månadsvärdar En checklista beskriver vad 
månadsvärden skall göra. 

Februari 
Mars 
April 
Maj 
Juni 
Juli 
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

Gunnar,  
Roland,  
Håkan,  
Lars,  
Peter och Gunnar, 
Susanne, 
Ingemar,  
Janne 
Åsa,  
Gunilla  
Roland,  

Skötsel av gården 
Renovering av kök 
och förråds-
utrymmen.  

Förutsättningarna för en ombyggnad av 
kök och vissa förrådsutrymmen utreds.  
Frågan om finansiering och eventuella 
möjligheter till bidrag av kommun och 
Boverket utreds    

Påbörjas 
?? 

Roland 

Översyn av borden Borden behöver återigen ses över, de är 
vingliga. Stora bordet slipas eller förses 
med en ny skiva. 

Genomförs 
22 april  

? 

Utvändig 
renovering av 
gården 

Målning av fasad. Norrsidan återstår. 
Målning och eventuell kittning av fönster. 
Målning av grund?  

2006 Roland 

Ommålning av 
fönster 

Förutsättningarna att ordna kittning och 
ommålning av fönstren med extern hjälp 
undersöks. 

2006 Peter 

Fällning av 
skorstenen 

Genomförs i vår. 2006 Roland 
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Gallring runt 
gården 

Målsättning att öppna upp runt gården, 
skapa förutsättningar för en mer 
parkliknande växtlighet och att rensa bort 
avverkningsmogna träd.  

2006 Gunnar 

 
 
 
…………………………………..                                                ……………………………………… 
Gunnar Bergsten                                                 Ingemar Borelius 


