
 
 
Protokoll från styrelsemöte nr 8, 2007 med Orkesta hembygdsförening, söndagen den 14 
oktober , i Bygdegården. 
 
Närvarande: Gunnar Bergsten, Peter Rimbe, Lars Fajerson, Roland Jansson, Håkan Nilsson, 
Åsa Westberg. 
Anmält förhinder: Gunnar Sundqvist 
Frånvarande: Gunilla Lundh 
 

1. Mötet öppnades av ordförande. 
2. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
3. Ekonomi 

Lars anmälde att föreningens ekonomiska status är gott, nuvarande kassabehållning 
ca 140.000 kr. 
Informerades om att Lars har från Roland övertagit ansvaret att kontrollera med 
kommun att eventuellt avslut av kostnaderna för köksrenoveringen efter årsskiftet inte 
påverkar utbetalning av utlovat bidrag. 
Möjligheten att vid behov ta ett banklån för täckande av kostnader i samband med 
om- och tillbyggnaden av köket diskuterades. Frågan vilar då den för närvarande 
saknar aktualitet. 
Puben den 22 september inbringade 4.990 kr (inträden) och 6.270 kr (försäljning) 
vilket efter avdrag för omkostnader lämnade ett mindre överskott samt ett varulager. 

4.  Genomförda aktiviteter 
Vid puben den 22 september betalade 67 personer inträde. Orkestern, ”Come 
together” blev föremål för både ris och ros från deltagarna. 

5.   Kommande aktiviteter 
Anmäldes att den till den 17 november planerade puben kommer att krocka med ett 
stort arrangemang i Vallentuna Centrum. Beslöts i anledning av detta att flytta puben 
till den 24 november (samma dag som barnteatern). Peter fick i uppdrag att kontakta 
orkestern. 
Barnteatern, ”Tummeliten”, äger rum den 24 november kl. 14.00. Lars och Gunnar B 
ansvariga  
Tidigare fattat beslut om att inställa årets julmarknad konfirmerades. 

6.   Ungdomsverksamheten. 
      Informerades om att ungdomsverksamheten fortgår som planerat på fredagar 

under hösten. Den 5 oktober samlades berörda föräldrar till ett informationsmöte i 
Bygdegården. 

7.   Pågående om/tillbyggnad 
      Roland håller fortlöpande kontakter med storköksleverantörer, IKEA m fl, elektriker    

och övriga hantverkare. Vid behov påropas hjälp från övriga styrelseledamöter. 
8.   Webbfrågor 

Gunnar B sänder under byggnations gång bilder från den pågående renoveringen till 
Peter von S för publicering på vår hem sida. 

9.   Post 
Förfrågan från E. Ramqvist om någon i föreningen kan bekräfta att ”Korpral 
Mowitz”, känd från Bellmans diktning, ska ha bott i torpet Brinken i Orkesta socken. 
Okänt för styrelsens medlemmar, hänvisning till Bert Lindström som höll i 
torpinventeringsgruppen. 



Inbjudan har kommit till föreningsträff i Vallentunasalen den 19 oktober. Lars 
deltager från föreningen om han har möjlighet tidsmässigt. 

10. Övrigt 
 Gunnar B och Ingemar Borelius skall ta sig an föreningens samlade papper och                    
protokoll för upplägg av ett arkiv. Samtliga fick i uppgift att undersöka om det kan 
finnas intressanta ”papper” att hitta hos någon medlem i föreningen. 
Manusstopp för uppgifter i nästa Kulturkalender är 5 november. 
Sista dag för ansökan av kommunalt aktivitetsbidrag är den… 
Ny entreprenör för snöröjning vid Bygdegården måste engageras. Peter kontaktar 
Kommun och efterhör vem som efterträder Lars Eriksson, som tidigare snöröjt i 
Lindholmen. 
Föreningen firar 60-årsjubileum 2007, 2008 eller 2009?? Oklart vilken uppgift som 
gäller. Vidare undersökningar skall genomföras. Diskussion om hur ett jubileum skall 
uppmärksammas. Frågan bordlagd till nästa sammanträde. 

11. Nästa sammanträde äger rum söndagen den 25 november kl 11.00.            
12. Mötet avslutades. 
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