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Styrelsemöte i Orkesta Hembygdsförening den 25 oktober 
2006, nr 8 
 
Närvarande: Gunnar Bergsten, Ingemar Borelius, Lars Fajersson,  Roland Janson, 
Gunilla Lundh, Håkan Nilsson, Peter Rimbe, Åsa Westberg, Lars Fajersson, Jan 
Nordahl 
 
Ej närvarande: Susanne Lindstedt 
 
Protokollförare: Ingemar Borelius 
 
  
§ 1 Föregående protokoll  
 
Godkändes 
 
 

§ 2 Ekonomin 

Det ekonomiska läget är gott. Föreningen har 205 medlemmar vilket måste anses vara 
en bra siffra med tanke på att Orkesta socken beräknas ha 450 hushåll. Den senaste 
pubaftonen hade ca 100 betalande gäster. Barnteatern hade 62 betalande gäster. 
 
 

§3 Gång och cykelvägar 
Ett möte äger rum den 10/11 mellan den ansvarige på kommunen, Peter Trysno, och 
Gunnar och Roland för en presentation av detaljplanen för den nya gång- och 
cykelvägen mellan macken och hembygdsgården. 
 
 
§ 4 Kommande program 
 
 
Lördag   28 oktober Gårdsöversyn, kl 10 00. En inventering görs för att bedöma 
olika renoveringsbehov. Pannrummet planeras om.  
 
Söndag  29 oktober Teaterföreställning, Friteatern. 600 annonsblad utdelade i 
Orkesta och i näraliggande områden runt Frösunda tätort.   
 
Lördag   11 november Pubafton. Electric Markim Orchestra spelar.  
 
Vecka 46 Info-blad nr 5, 2006. Gunilla Lundh intervjuas. Gunnar föreslår att gamla 
sockenbor intervjuas i kommande nummer.  
 
Söndag   10  december Julmarknad/adventsfirandet på gården genomförs på 
traditionellt sätt. Åsa har checklista för de olika traditionella aktiviteterna. 
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Tisdag 19  december Styrelsemöte med Julbord på bygdegården kl  18 00. Peter 
ordnar förtäring. 
 
Ungdomsverksamheten fortsätter på gården. Gunilla rapporterar att ca 20 ungdomar i 
åldrarna 13 till 15 år brukar delta. Ca 8 föräldrar ansvarar för verksamheten och finns 
med i ett rullande schema.  
 

§ 5 Övrigt 
 
Gunnar tog upp frågan om nästa års styrelse och bad styrelsen fundera över tänkbara 
kandidater att förmedla till valberedningen. 
 
Gunnar informerade om ett trevligt brev som prästen Nils Göran Engstrand skickat till 
styrelsen. 
 
Vallentunakalendern har manusstopp den 6/11. Beslutades att annons om föreningens 
julmarknad borde finnas med. 
 
 

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

19 december  Gunnar och 
Ingemar 

Månadsvärdar En checklista beskriver vad 
månadsvärden skall göra. 

Oktober 
November 
December 

Janne 
Åsa,  
Gunilla  
Roland,  

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

2007 Gunnar och 
Roland 

Skötsel av gården 
Renovering av kök 
och nyplanering av 
förrådsutrymmen.  

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

Påbörjas 
2007 

Roland 

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

2007 ? 

Utvändig 
renovering av 
gården 

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

2007 Roland 

Ommålning av Förutsättningarna att ordna kittning och 2007 Peter 
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fönster ommålning av fönstren med extern hjälp 
undersöks. 

Fällning av 
skorstenen 

 2007 Roland 

Översyn av 
grönytorna runt 
gården 

Gallringen runt gården fullföljs 
Kompletterande växtlighet, buskar mm 
planeras  

2007 Gunnar 
Gunilla 

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


