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Styrelsemöte i Orkesta Hembygdsförening den 17 maj 2006, 
nr 4 
 
Närvarande: Gunnar Bergsten, Ingemar Borelius, Lars Fajerson, Roland Janson, 
Susanne Lindstedt, Peter Rimbe, Åsa Westberg. 
 
Ej närvarande: Gunilla Lundh, Håkan Nilsson, Jan Nordahl 
 
Protokollförare: Ingemar Borelius 
 
  
§ 1 Föregående protokoll  
 
Förelåg ej i färdigt skick. 
 

§ 2 Ekonomin 
 
Lars meddelade att likviditeten fortfarande är något ansträngd i väntan på att 
ombyggnadsbidraget från Boverket betalas ut. Lars sammanställer en slutredovisning 
över ombyggnadskostnaderna. Nödvändig slutbesiktning genomförs innan den 25 maj 
 
Vi har för närvarande ca 200 betalande medlemmar. 
 

§ 3 Genomförda aktiviteter 
 
Pubaftonen den 8 april, med ca 70 gäster, var lyckad och gav ett gott ekonomiskt 
resultat 
 
Vårens städdag genomfördes den 22 april med lövräfsning och slyrensning. 9 personer 
deltog. 
 
Valborgsmässofirandet var lyckat med ca 500 besökande. 25 facklor såldes. Sången 
var vacker och fyrverkeriet imponerande. 

 
§ 4 Kommande program 
 
Juni 
V 23                     - utdelning av infoblad nr 3 -  2006  
14/6                     - Styrelsemöte nr 5/2006 
22/6                     - Midsommarstången smyckas 
23/6                     - Midsommarfirande 
27/6                     - våravslutning för styrelsen  
 
Augusti 
14/8                     - Barnteater 
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Möjligheterna att ordna en vinprovarkväll under hösten undersöks.  
 
Ungdomsverksamheten fortsätter i höst under ledning av Gunilla Lundh. 
 

§ 5 Kulturutflykten 

Susanne och Lars håller i vårens cykelutflykt som går till områdena bakom Lindholmens 
gård. 
 

§ 6 Midsommarfirandet 
 
Noterades att en spelman fortfarande saknas. Möjligheterna att nyttja en 
musikanläggning undersöks. 
 
Peter samordnar arbetet inför och under midsommarfirandet. 
 
 
§ 7 Ombyggnaden av köket 
 
Roland presenterar förslag på ombyggnadsplan och ritning på ett kommande 
styrelsemöte. Gunnar formulerar en skrivelse att tillställas kommunen med begäran om 
ombyggnadsbidrag.  
 
 
§ 8 Hemsidan 
 
Hemsidan behöver ökat lagringsutrymme. Beslutades att Peter von Schoultz kan 
beställa nödvändig ökad kapacitet.  
 

§ 9 Bevakningslistan  
 
Aktivitet Status /kommentar Tider Ansvarig 
 
Styrelsen 
Kommande 
styrelsemöten 

4 juni, 27 juni  Gunnar och 
Ingemar 

Månadsvärdar En checklista beskriver vad 
månadsvärden skall göra. 

Juni 
Juli 
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

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

Arkivering Föreningens arkivmaterial, protokoll mm,  2006 Gunnar och 
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läggs in i Vallentuna Folkrörelsearkiv. 
 

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. 

2006 ? 

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 

 2006 Roland 

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 


