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Styrelsemöte i Orkesta Hembygdsförening den 17 januari
2007, nr 10
Närvarande: Gunnar Bergsten, Ingemar Borelius, Lars Fajersson, Roland Janson,
Gunilla Lundh, Håkan Nilsson, Peter Rimbe, Åsa Westberg, Lars Fajersson.
Ej närvarande: Susanne Lindstedt, Jan Nordahl
Protokollförare: Ingemar Borelius

§ 1 Föregående protokoll
Godkändes

§ 2 Ekonomin
Bokslut för 2006 samt budgetförslag för 2007 godkändes. Det ekonomiska läget är gott
även om ett mindre underskott redovisas i årets resultat.

§3 Årsmötet
Verksamhetsberättelsen för 2006 samt verksamhetsplan för 2007 godkändes.
Beslutades att Ingemar ska vara sekreterare vid årsmötet.
Infoblad nr 1 skickas ut med kallelse till årsmötet. Infobladet innehåller
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt vårens program.
Affischering om årsmötet görs på de kommunala anslagstavlorna vid stationen och vid
skolan.
Årsmötet äger rum kl 18 00 söndagen den 18 februari. Samling för iordningsställande
och kaffekokning kl 17 00.

§4 Ansökan om bidrag för om- och tillbyggnad av köket
Kommunen har beviljat bygglov för ombyggnaden. Ansökan om bidrag för
ombyggnaden från Boverket ä inskickat. Beslut om bidrag meddelas under våren.
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§5 Pubafton den 27 januari
Noterades att en ny grupp från Brottby spelar på pubaftonen.

§6 Remiss avseende Naturkatalog för Vallentuna kommun
Noterades att en remiss ställts till Hembygdsföreningen från kommunen avseende en
Naturkatalog där bl a olika skyddsvärda områden inom socknen finns upptagna. Syftet
med katalogen är att göra dessa områden kända och att möjliggöra att olika insatser
kan göras för att bevara dessa. Gunnar har kontaktat berörda markägare som
genomgående har blivit mycket dåligt informerade om dessa planer. Gunnar
presenterade ett förslag till remissvar där föreningen ger sitt stöd för arbetet med
Naturkatalogen men samtidigt ställer krav på att översynen görs om tillsammans med
de markägare som inte getts tillfälle till samråd.
Beslutades att det föreslagna remissvaret ska lämnas.
Lars Fajerson reserverade sig mot beslutet.

§7 Radannonser på infobladet
Roland presenterade ett förslag om att möjliggöra radannonser för de boende inom
området på infobladet. Annonserna skulle kunna avse försäljning av cyklar,
garageförsäljning av prylar mm. Förslaget avser inte kommersiella annonser.
Beslutades att Roland tar fram ett förslag på utformning, enkla regler för annonseringen
samt förslag på pris.

§ 7 Kommande program
Datum
18/2

21/2
17/3
21/3
16/4
18/4
21/4
28/4
30/4

Aktivitet
Årsmöte, Gunnar tar fram förslag till
verksamhetsberättelse, Ingemar tar fram
förslag till verksamhetsplan för 2007
Styrelsemöte
Barnteater, annonseras i Vallentunakalendern. Manusstopp 15/1
Pubafton
Informationsblad
Styrelsemöte
Vinprovning, kl 18 00, föranmälan görs
Städdag
Valborgsmässofirande

Ansvarig

Gunnar/Lars
Peter ordnar musik
Gunnar, Peter v Schultz
Gunilla/Peter
Roland och Gunnar
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§ 7 Bevakningslistan
Aktivitet

Status /kommentar

Tider

Ansvarig

Styrelsen
Kommande
styrelsemöten
Månadsvärdar

21 februari
18 april
En checklista beskriver vad
månadsvärden skall göra.

Arkivering

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

Gunnar
Februari
Mars
April
Maj
Juni
2007

Gunnar
Gunilla
Lars
Håkan
Roland/Peter/
Åsa/Gunnar
Gunnar och
Roland

Skötsel av gården
Renovering av kök
och nyplanering av
förrådsutrymmen.

Översyn av borden

Utvändig
renovering av
gården
Ommålning av
fönster
Fällning av
skorstenen
Översyn av
grönytorna runt
gården

Förutsättningarna för en ombyggnad av
kök och vissa förrådsutrymmen utreds.
Frågan om finansiering och eventuella
möjligheter till bidrag av kommun och
Boverket utreds
Borden behöver återigen ses över, de är
vingliga. Stora bordet slipas eller förses
med en ny skiva.
Målning av fasad. Norrsidan återstår.
Målning och eventuell kittning av fönster.
Målning av grund?
Förutsättningarna att ordna kittning och
ommålning av fönstren med extern hjälp
undersöks.

Gallringen runt gården fullföljs
Kompletterande växtlighet, buskar mm
planeras.
Belysningen ses över.

Påbörjas
2007

Roland

2007

?

2007

Roland

2007

Peter

2007

Roland

2007

Gunnar
Gunilla

…………………………………..

………………………………………

Gunnar Bergsten

Ingemar Borelius
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