Protokoll från styrelsemöte nr 10
i Orkesta Hembygdsförening 2010‐11‐11

Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Hans Larsson, Roland Janson, Gunnar Bergsten, Peter
Rimbe, Peter von Schoultz, Åsa Westberg, Håkan Nilsson.
Lennart Erixson inbjuden till punkt 11.
Förhindrad: Elisabet Wass, Gunnar Sundqvist

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingen.
3. Ekonomi
Rapport från kassören visar en behållning på ca 224 000kr.
198 betalande medlemmar
4. Genomförda aktiviteter
Ett tiotal träd, som både växte farligt nära ledningarna och skymde sikten vi d utfarten,
har avverkats, dels av mannar från elverket, dels av Gugge, som också forslat bort veden
och snyggat till efter arbetet.
Arbetsdag 30/10. Få hade möjlighet att delta, men förvaringsskåpen i källaren städades
ur och ett upplåts nu till ungdomsgruppen. En del annat ”småfix ”blev också utfört.
Folkrörelsearkivet i Vallentuna anordnade kurs i arkivhantering. Lollo och Åsa deltog.
5. Kommande aktiviteter
Barnteater 14/11 kl. 14.00. Roland och Hans
Räkafton 20/11 kl. 19.00. 45 pers + styrelsen anmälda hittills. Åsa beställer räkor och
kakor till bra pris, Peter ordnar med drycker och Lollo handlar det övriga. Vi träffas och
förberederkl.9.00 på lördag.
6. Månadsvärdar för våren 2011:
Januari – Lollo
Februari – Åsa
Mars – Håkan
April – Roland
Maj – Gunnar S
Juni – Peter
7. Julgransbelysningen utomhus fungerar åter. Tack, Lennart! Lampor för komplettering
köps.
8. Reparationsarbeten att utföra:
Pannan, källardörren utvändigt och boden – åtgärdas nästa år.
Jimmy och Lennart tar sig an cirkulationspumpen. Lagas eller bytas?
Peter fixar tätningslister i ytterdörren.

Hyllor i källaren – Gunnar S och Roland sätter upp.
9. Renovering av yttertak
Bidragsansökan till Boverket senast 12 dec. Gunnar S har lovat att ordna detta.
10. Ungdomsverksamheten.
Lollo har gjort ett förslag till presentations‐ och informationsskrift, som beskriver
föreningens idéer om verksamheten, men också förutsättningarna för att, på helt ideell
basis, göra det möjligt. Styrelsen samtycker och beslutar att ett exemplar lämnas till
ansvarig för ungdomsgruppen och att den även läggs ut på vår hemsida.
11. Roslagståg.
Lennart Erixson, Artinge Markim informerar, som representant för en grupp berörda
markägare i Markim, om SL:s planer på en förgrening av Roslagsbanan till Arlanda.
De tre alternativa sträckningarna av banan skulle alla beröra Orkesta och/eller Markim,
med förödande konsekvenser för det unika kulturlandskapet här.
En skrivelse har skickats till SL, politiker och berörda myndigheter, i hopp om att man
undersöker och presenterar andra alternativ.
Styrelsen bedömer frågan som ytterst angelägen och utser Gunnar Bergsten som
representant vi d ett planerat möte med Lars Carlsson, centerpartiet i Vallentuna.
Beslutas också kontakta hembygdsföreningarna i Markim och Skånella för att ev.
arrangera ett opinionsmöte för allmänheten.
Ovan nämnda skrivelse läggs ut på hemsidan.
12. Uppdatering av försäkring i BR. Lollo och Gunnar fortsätter att fylla i det digra
formuläret, bl.a. ska lokalen mätas upp invändigt.
13. Post/webfrågor. Peter v S uppdaterar hemsidan enl. beslut under punkt 10 och 11.
Ingen post.
14. Nästa möte hålls 2/12 kl.18.00
15. Mötet avslutas.

vid protokollet

justeras

………………………………………..
Åsa Westberg

………………………………………………
Marie‐Louise Jansson

