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Styrelsemöte i Orkesta Hembygdsförening den 27 juni 2006, 
nr 6 
 
Närvarande: Gunnar Bergsten, Ingemar Borelius, Lars Fajersson,  Roland Janson, 
Susanne Lindstedt, Håkan Nilsson, Peter Rimbe, Åsa Westberg, Peter von Schoultz 
(adjungerad) 
 
Ej närvarande: Gunilla Lundh, Jan Nordahl 
 
Protokollförare: Ingemar Borelius 
 
  
§ 1 Föregående protokoll  
 
Godkändes 
 

§ 2 Midsommarfirandet 
 
Lars meddelade att midsommarfirandet sannolikt slagit rekord med ett besökarantal 
som uppskattades till ca 700 personer. Firandet var mycket uppskattat och den nygamla 
musikensemblen skötte sig förträffligt.  
 

§ 3 Gång och cykelväg till bygdegården 
Noterades att planerna för kommunens anläggning av en ny gång- och cykelväg från 
macken, parallellt med landsvägen, fram till bygdegården ska lämnas på remiss till 
Hembygdsföreningen innan projektstart. 
 

§ 4 Köksombyggnaden 
 
Noterades att ansökan om bidrag för köksombyggnaden måste sökas hos kommunen i 
år och att besked om eventuella bidrag meddelas i maj. Möjlig byggstart i sådant fall blir 
hösten 2007. 
 

§ 5 Teater den 29 oktober på bygdegården 
 
Gunnar redogjorde för möte med Mary Stoor och Jonas Grundström, företrädare för 
Friteatern. Teatern turnerar i landsorten med pjäsen ”Tänk om”. Beslutades att teatern 
ska bjudas och en föreställning arrangeras kl 19 00 den 29 oktober under förutsättning 
att bidrag för täckande av deras kostnader kan erhållas. Ersättning till gruppen utgår 
med 22 000 varav 50 % täcks av bidrag som man själv ansöker om. Förutsättningar bör 
finnas för ytterligare bidrag från Riksteatern eller Bygdegårdarnas Riksförbund. 
Biljettpris för föreställningen föreslås ligga på 100 – 120 kr. Gruppen fixar själva 
affischer, hushållsutskick (vikt A4) och nödvändig rekvisita.  Se www.friteatern.se. 
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§ 6 Kommande program 
 
Onsdag  13   september Styrelsemöte, bygdegården kl 19.00  OBS!! 
 
Vecka 37 Info-blad nr 4, 2006 
 
Lördag   14   oktober Barnteater kl ?  OBS!! Lars lovat meddela 
 
Lördag   14   oktober Pubafton. Musik? OBS!! Peter R lovat höra med Markim El.  
 
Onsdag  18 oktober Styrelsemöte, bygdegården kl 19.00 
 
Lördag   21 oktober Gårdsöversyn 
 
Söndag  29 oktober Teaterföreställning, Friteatern   
 
Lördag   11 november Pubafton. Musik? 
 
Vecka 46 Info-blad nr 5, 2006 
 
Söndag   10  december Adventsfirande 
 
  ?                 december Styrelsemöte/Julbord, bygdegården kl  ? 
 
 
Ungdomsverksamheten fortsätter i höst under ledning av Gunilla Lundh. 
 

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

13 september, 18 oktober, ? december  Gunnar och 
Ingemar 

Månadsvärdar En checklista beskriver vad 
månadsvärden skall göra. 

Juli 
 
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

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

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

2006 Gunnar och 
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 

Påbörjas 
2007 

Roland 
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möjligheter till bidrag av kommun och 
Boverket utreds    

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 


