Protokoll från styrelsemöte nr 5
2011 – 06 19
i Orkesta Hembygdsförening

Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Elisabet Wass, Hans Larsson, Peter Rimbe, Gunnar Bergsten,
Gunnar Sundqvist, Susanne Lindstedt, Åsa Westberg.
Ej närvarande: Håkan Nilsson.

1. Mötet öppnades av ordförande.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget. Två justeringar gjordes:
• Närvarande – Roland Janson. Frånvarande – Gunnar Bergsten.
• Intäkterna från pubafton 26/3 var ca 2 000kr.
Protokollet lades därefter tillhandlingarna.
3. Ekonomi.
Ingen aktuell rapport, men saldotär i stort sett oförändrat.
Faktura har kommit på Valborgsfirandet facklor och fyrverkeri, där fyrverkeriet delas 50/50
med MOIF.
Beräknad utgift för inköp av matta och takarmatur till ungdomsgruppens rum i källaren
beräknas till ca 4 000kr.
4. Genomförda aktiviteter.
Städdagen 16/4 gav ett mycket fint resultat. Boden är nu riktad, källarförråden ännu lite mer
urrensade, mattan i ungdomsrummet utriven och allt skräp bortkört. Dessutom är
gräsmattan krattad. Vi hade alla gjort oss förtjänta av den traditionsenliga sopplunchen som
avnjöts ute i vårsolen.
Innan vi avslutade dagen höll Hans en genomgång av larmet, som nu är aktiverat.
Valborg. Evenemanget avlöpte väl. Facklor såldes ungefär som ifjol (ca 120?)vilket inte gav
någon vinst att tala om. Vi delade upp vår del av eldvakten i 3 pass mellan 01.00 och 07.00
Gökotta 8/5 blev en ren succé, om man jämför med tidigare år. I strålande majsol
promenerade, cyklade och bilade hela 45 morgonpigga till Granbyhällen för att inta frukost i
det gröna och, så småningom, ta en titt på ”Hökeriet”, där Lise Johanson berättade om
verksamheten med kaffeservering och gårdsförsäljning. Dock saknade vi själva göken.
Sedan dess har från Markims hembygdsförening kommit ett trevligt tack för den inbjudan till
ottan, som vi skickade. Det verkar inte otroligt att det nästa år blir ombytta roller.

Plantbytardag 14/5. Ett 40‐tal växtintresserade besökare bytte plantor och pratade trädgård
med varandra. Önskemål om en bytardag på hösten också, har framförts. Kanske blir det så…
5. Kommande aktiviteter
Midsommarafton. Planeringen påbörjas. Aktiviteter och ansvarsområden gås igenom. Lollo
har en minneslista från förra året, som är till god hjälp.
Skrindorna avgår en halvtimma tidigare eftersom det är många som vill åka och därför blir
flera turer.
Lekledare och spelmän är klara.
Beslutas att inte engagera folkdansare i år, för att ge mer tid för dansen kring stången.
Vi samlas torsdag 23/6 18.00 för att klä stången. Gugge och Roland ordnar med björkris.
6. Hyresavtal ‐ Vallentuna församling. Gunnar S gör en sammanställning av de uppgifter han
samlat in.
7. Rep.arbeten – utförda.
Brandsläckare är monterad i källaren.
Väggarna i ungdomsrummet har målats.
Matta och takarmatur till ungdomsrummet inköpt. Läggs in resp. monteras omgående.
Bidrag från Boverket. Inget beslut från kommunen. Gunnar S kontaktar
samhällsbyggn.kontoret.
Vägbron åtgärdad av Svevia – utan kostnad! I samband med arbetet breddades infarten
vilket bl.a. underlättar för skrindorna på midsommarafton.
8. Rep.arbeten – att åtgärdas.
Dörrar scen och källartoa – Lennart fixar så småningom.
9. Post/web.frågor.
Tackkort från Markims Hembygdsförening, se punkt 4.
10. Larm – nycklar.
Det har varit en del problem med larmbrickorna. Tills vidare hjälper vi till vid uthyrning och
fredagsgården. Gertie har fått kod till larmet. Hans kollar om kontantkortet för
telekommunikation behöver fyllas på.
Gertie har fått en nyckel till köksdörren.
11. Övrigt.
Återbetalning av dep.avgifter. Elisabet betalar tillbaks depositionen några dagar efter
hyrestillfället om inte månadsvärden meddelar annat.
Ordförande informerade om Vallentuna kommuns nya grafiska profil som tagits fram för att
ersätta bilden av kvarnen, som ju inte längre finns kvar. Den består av en bladslinga, hämtad
från takmålningarna i Orkesta kyrka och finns också på ett av motiven i
”Vallentunabrodderiet”.

12. Nästa möte hålls tisdag 14/6 kl. 18.00. Vi börjar med en genomgång tillsammans med alla
som är med och jobbar på midsommarafton.
13. Mötet avslutas.

………………………………………..

……………………………………………………..

sekreterare

justeras

Åsa Westberg

Marie‐Louise Janson

