Protokoll frånstyrelsemöte nr 1
i Orkesta Hembygdsförening 2012 – 0206

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

1. Mötet öppnades av ordförande som hälsade välkommen till årets första möte.
2. Föregående protokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi
• En sammanställning vid årsskiftet visar att behållning i kassa och bank uppgick till
227 092 kr. Antalet betalande medlemmar var drygt 200.
• Beslutas att avsluta föreningens PlusGirokonto. Uppdras åt kassören att verkställa så
snart som möjligt.
4. Uthyrning, hyror och kontrakt
• Hembygdsgården har under 2011 varit flitigt utnyttjad ‐ föreningens egna aktiviteter
(16), uthyrning till privata fester och sammankomster (45) samt övriga, t.ex.
Torpgruppen, Sockenrådet och info‐möte m polis och kommun (9). Därtill kommer
verksamhet i Öppna förskolan (ca 80), ungdomsgruppen (ca 20) och Skuff(5).
• Den städfirma vi varit i kontakt med har nu anlitats av en hyresgäst. Både kontakt och
resultat var positivt och vi överväger möjligheten att lägga till städfirman som
obligatorisk vid bokning av lokalen för större fester, vilket skulle bespara styrelsen
otaliga timmar av städning efter mindre noggranna hyresgäster. Tillsvidare nöjer vi
oss dock med en rekommendation…
• Översyn av hyror och kontrakt. En arbetsgrupp bestående av Lollo, Hans, Åsa, Peter
och kanske några till utformar ett förslag till uppdatering.

5. Månadsvärdar under våren.
Mars ‐ Hans
April – Åsa
Maj – Roland
Juni – Peter
6. Genomförda aktiviteter
• Barnteater 13/11 innebar den här gången att Teater Tummeliten på sitt vanliga,
medryckande sätt, gav liv åt sagan om de tre Bockarna Bruse. Ca 40 stora och små
besökare följde dramat.
• Höststädningen gick som en dans när föreningens daglediga och deras närstående en
onsdagsförmiddag tog sig an stökiga skåp, trasiga stolar och en hel del annat smått o
gott. Stort tack till alla som hade möjlighet att hjälpa till.
• Konstutställning 3‐4/12. Efter en höst där uthyrningsfrekvensen varit sällsynt hög,
snodde vi åt oss den andra helgen i advent och passade då på att bjuda in Björn
Berglund, konstnär och nybliven Lindholmenbo, att ställa ut sina målningar på
hembygdsgården. För att öka på julstämningen fanns en liten moss‐ och rismarknad
utanför entrén och inne samsades Björns naturmotiv i olja och akvarell med lokalt
hantverk och en liten utställning av äldre husgeråd.
I köket var adventsfikat framdukat. Runt 100 personer besökte oss under helgen.
Roligt tyckte styrelsen och håller inte för otroligt att vi gör om det nästa år – det finns
ju många fler talanger i trakten som är värda att visas fram.
• Julgransplundring 15/1. Efter förra årets uppehåll, var det åter dags att kasta ut julen
enligt konstens alla regler. Lennart och Christer spelade, Kerstin ledde lekarna och 25
barn och deras föräldrar dansade och sjöng efter bästa förmåga. Ett förslag inför
nästa år är att öka på underhållningen med en trollkarl.
7. Kommande aktiviteter.
• Årsmöte 25/2 Förslag till ny föredragningslista enligt BR:s rekommendation. Mötet
utlyses via kommande infoblad, affischering och på hemsidan.
• Räkafton med dans. Anmälan senast 15/2 till Lollo eller Peter, som också bokar lämplig
orkester. Flygblad (årsmöte/räkfest) ut omgående.
• Barnteater 25/3. Gunnar S har bokat Teater Tummeliten och föreställningen ”Tre små
grisar”
• Pub 21/4. Peter ordnar med musik. Alla som kan, ställer upp.
• Vårstädning v.17. Vi prioriterar utemiljön. Gugge fortsätter att röja sly och vi andra
forslar bort riset och snyggar till i största allmänhet. Arbetet utförs under veckan.
• Valborg arrangeras som vanligt i samarbete med MOIF.
• Trädgårdsdag 13/5. Alla välkomnas att köpa, sälja och byta växter med varandra.
Förhoppningsvis kan vi ordna med ytterligare någon programpunkt. Åsa och Lollo
ansvarar.
• Föreläsning. Med anledning av utgivningen av en ny bok om Långhundraleden och
arbetet med att utforska den gamla vattenvägen mellan Östersjön och
Uppsalaslätten, föreslås att föreningen bjuder in någon från Långhundraledsgruppen

till ett föredrag. Styrelsen tycker att det låter som en trevlig idé som kan passa in i
höstens program.
8. Reparationer ‐ genomförda.
TV och DVD installerade i ungdomsrummet.
Stolar, bord och scenridå reparerade. Dörr ner till källaren riktad.
Källardörren plåtskodd utvändigt.
Tätningslister i köksfönster och dörr till stora salen.
9. Reparationer – kommande.
Draperi och stång nedriven i stora salen.
Målning på scen och i källartrappan.
Toadörr och golvsocklar i duschrummet.
10. Rapporter
• Bidragsansökan. Gunnar S har åter kontaktat kommunen för att skynda på
handläggningen av vår ansökan om bidrag för reparation av taket. Ett positivt besked
måste lämnas till Boverket senast 15 mars om vi ska kunna söka bidrag även där.
• Torpgruppen hade sin årliga sammankomst i början av december. Hans berättade att
man fortlöpande samlar in uppgifter om socknens äldre bebyggelse och dess
innevånare, bl.a. på uppdrag av personer som kontaktat gruppen för att få hjälp i sin
släktforskning. Beslutas att ge ett bidrag på 500kr till Inez Emt Hallberg, för
kopieringskostnader.
• På initiativ av några privatpersoner, hölls ett möte i hembygdsgården med
kommunens trafikplanerare, representanter från vägverket och berörda markägare.
Man diskuterade bl.a.trafiksituationen för gång‐ och cykeltrafik norr om skolan. Från
kommunens sida är det, efter länsstyrelsens utgrävning, klart med utbyggnad av
gång/cykelväg fram till hembygdsgården samt ett övergångsställe i anslutning till
idrottsplatsen.
Önskemålet från de boende, norr om IP, är en förlängning av gångvägen fram till
korsningen Orkesta ‐ Frösunda, alternativt fram till ridanläggningen vid Söderby gård.
Många barn och ungdomar går och cyklar där dagligen på väg till och från bostad,
skola, ridhus och järnvägsstation. Berörda markägare visade sig positiva till att
upplåta mark och kanske också bistå med maskiner vid anläggningen.
Man föreslog också att hastighetsbegränsningen 30 km/t ska gälla samma sträcka.
Kommunen har tillsatt en arbetsgrupp som jobbar med frågan.
• Roslagståg/Arlandabanan. Nytt infomöte med SL hölls på Nova. Intressant för oss som
bor i de socknar som skulle bli direkt berörda av de två nordligaste
sträckningsalternativen var länsstyrelsens mycket tydliga markering mot att dessa
alternativ över huvud taget skulle vara aktuella. Med hänvisning till det unika
kulturlandskap som finns i Markim och Orkesta och den negativa inverkan en
spårdragning där skulle innebära, ansåg de att alternativ Syd är det enda alternativet
värt att utreda.

11. Ungdomsverksamheten – inget att rapportera.
12. Kommande styrelsemöten: 17/4, 30/5 – kl.18.30 i hembygdsgården
13. Övrigt
Hur ökar vi medlemsantalet och hur engagerar vi dem i verksamheten? Styrelsen uppmanas
att spåna fram nya förslag, då de gamla gett ringa resultat.
Renovering av yttertrappan är ett högst aktuellt projekt. Vi diskuterar hur och vem? Frågan
kvarstår till nästa möte.
14. Post – Inget att rapportera.
15. Nästa möte: Årsmötet 25/2 och därnäst 17/4

…………………………………
Sekreterare
Åsa Westberg

justeras
Marie‐Louise Jansson

