Protokoll från styrelsemöte nr 9
i Orkesta Hembygdsförening 2010-10-14

Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Elisabet Wass, Peter Rimbe, Hans
Larsson, Roland Janson, Åsa Westberg. Irene Björnberg inbjuden till punkt 10.
Förhindrade: Gunnar Bergsten, Gunnar Sundqvist, Håkan Nilsson

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god och medlemsantalet har ökat med två sedan senaste
styrelsemötet.
Midsommarfesten genererade ca 18 000kr i vinst. Inget dåligt resultat, men med tanke på
publiksiffran (uppskattningsvis 700‐800 pers) borde det kunna vara bättre. Ett förslag till
nästa år är att ge möjlighet till en frivillig entre’avgift.
Loppisen som anordnades den 3/10, inbringade 800kr + 720kr (bord resp. servering).
4. Genomförda aktiviteter
Kick‐offen, som egentligen var en mycket försenad våravslutning, blev en både god och
trevlig tillställning tack vare Lollos kökskonster och de gladlynta gästerna.
Vid loppisen, arrangerad på initiativ från medlemmar, kunde allmänheten fynda vid de 8 bord
som hyrts ut eller ta en fika i serveringen. Kanske upprepas det hela en annan gång.
5. Kommande aktiviteter
Barnteater 14/11 kl.14.00 Gunnar S har bokat föreställningen ”Guldlock och de tre
björnarna” med Teater Tummeliten. Inträde 30kr/pers. Hans och Roland ansvarar.
Affischer vid dagis + i Frösunda och Kårsta.
Räkafton med dans 20/11. Peter har bokat orkester. Kostnad 250kr/ pers, anmälan senast
10/11 till Lollo eller Peter.
Flygblad med ovanstående evenemang ut v 43.
6. Förslag till arbetsordning. Frågan bordläggs.
7. Reparationsarbeten – utförda.
Målning – fönsterfoder 8 st, dörrfoder och entré, 4 fönster i lilla salen.
Översyn av lås till ytterdörr, köksdörr och dörr från hallen in till lilla salen. Hans har inte fått
någon egen nyckel och Elisabet har gömt sin så bra att hon inte hittar den. Peter ordnar 2
extra nycklar till dem.
8. Reparationsarbeten ‐ kommande.
Pannan demonteras och bärs ut.
Hyllor monteras i pannrummet. Gunnar S har lovat ta hand om detta.
Radiatorerna – Vi tar hjälp av Jimmy Gustafsson för genomgång av systemet. Kanske måste
cirkulationspumpen bytas.
Skyddsombudet har gjort en besiktning av lokalerna för Öppna förskolans räkning. Att
åtgärda: Timer till spis och kaffebryggare.
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Arbetsdag inbokad 30/10 kl.9.00 Alla som kan deltar. Planerade uppgifter: Byta trasig
tegelpanna på taket, sortera i källaren, sätta tätningslister i ytterdörrarna, byta trasig lampa i
knutbelysningen vid entrén.
Boverket.
Ansökningshandlingar för bidrag till reparation/renovering av taket skall lämnas in senast
12/12. Gunnar S tar in anbud för reparation resp. helt byte av tak och fyller i
ansökningsblanketterna tillsammans med Roland.
Ungdomsverksamheten.
Irene Björnberg, föräldrarepresentant från ungdomsgruppen inbjuden.
Vi går igenom några trivselregler och ber om en deltagarlista. Gruppen har önskemål om att
få fräscha upp rummet i källaren och styrelsen ser det som positivt. Beslutas att ett av skåpen
i källaren kan användas av ungdomarna. En förbandslåda införskaffas, Hans fixar det. Trasigt
eluttag redan lagat.
Roslagståg
Mail har kommit till ordförande från Lennart Erixson, nationalekonom, boende i Markim, där
han informerar om SL:s långt framskridna planer på en förlängning av Roslagsbanan till
Arlanda via Markim och/eller Orkesta.
Han har, tillsammans med tre lantbrukare i Markim, författat en skrivelse till SL och berörda
politiker, där de starkt kritiserar förslaget med tanke på de skador detta skulle medföra i en
kulturbygd av riksintresse som denna.
Deras önskan är att hembygdsföreningen antingen undertecknar skrivelsen eller författar en
egen.
Gunnar B. åtar sig att utforma en skrivelse. Vi beslutar också att bjuda in Lennart Erixson till
nästa styrelsemöte, för att diskutera hur vi bäst kan agera i frågan.
Elverket
Lollo kontaktar dem för hjälp med att ta ner ett antal träd som skymmer sikten vid utfarten.
Gunnar B röjer upp efter fällningen.
Försäkring
En uppdatering av underlaget för vår försäkring i BR måste göras snarast. Elisbet tar fram
tidigare försäkringsbrev.
Post/web.
Post från Vallentuna folkrörelsearkiv – Lollo tar kontakt för mer information.
Nästa styrelsemöte – FLYTTAS TILL 11/11 18.00!!
Övriga frågor ‐
Mötet avslutas.

sekreterare
Åsa Westberg

justeras
Marie‐Louise Jansson

