Protokoll från styrelsemöte nr 8/2012
i Orkesta Hembygdsförening
2012–1025

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

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll justerat och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi. Föreningens sammanlagda tillgångar uppgår till drygt 248 000kr. 211 betalande
medlemmar/hushåll.
Statistik över elförbrukningen för första halvåret 2012 visar en oförklarligt hög förbrukning
under april – juni. Gunnar Sundqvist kontaktar elbolaget (Elverket Vallentuna AB) för att
utröna om vi blivit feldebiterade.
4. Uthyrning – översyn av infofolder.
Texten revideras och fakta uppdateras. Det nya underlaget lämnas till Peter von Schoultz för
redigering.
5. Månadsvärdar. Gugge är månadsvärd i nov. Lollo och Peter R delar värdskapet i dec.
6. Genomförda aktiviteter. Kanske slogs någon sorts rekord i hembygdsgården den 7 oktober,
då hela 63 personer, i alla åldrar, fick följa äventyret i ”Sagan om vanten” med Teater
Tummeliten.
7. Kommande aktiviteter.
Pubafton 27/10. Ont om personal, vi kontaktar Lars Fajerson och Per Lindström och vädjar
om hjälp.
Invigning av nya biblioteket i Vallentuna 17/11. Föreningen presenterar sig via ett bildspel,
sammansatt av Peter v S. Vi har också fått erbjudande visa den s.k. Orkesta‐sjalen, replik av
en gammal broderad yllesjal från socknen.
Adventsfirande med konstutställning 8‐9/12. Eva Ekberg visar sina akvareller och ser gärna
ytterligare en utställare. Vi funderar på vem/vilka som kan vara tänkbara. Någon form av
hantverk vore också trevligt. Idén med en liten avdelning med gamla bruksföremål föll väl ut
förra året och får följa med även denna gång, liksom försäljning av kransar och servering.

Föredrag om Långhundraleden planeras till början av nästa år. Susanne har varit i kontakt
med Jan Virstad, som ställde sig mycket positiv till att gästa föreningen och berätta.
Julgransplundring 12/1 2013.
8. Reparationer – utförda. Yttertrappan är så gott som färdig, liksom plattsättning framför
handikapprampen.
Fönsterfoder på östra gaveln är uppsatt och målat.
Röjning av sly på baksidan av gården pågår.
Avloppet i källaren är rensat.
9. Reparationer – kommande.
Larm installeras i källarplanet.
Handledare monteras vid yttertrappan.
Björken vid sandlådan tas ned.
Rengöring av taklampor i stora salen.
Rensning av hängrännor.
Ledningen mellan hus och avloppsbrunn har sjunkit och behöver åtgärdas. Vi hör med Sören
Gustafsson om han kan hjälpa oss att gräva. Överblivet grus från plattsättningen används för
utfyllnad.
Trasig fönsterhake i källaren byts ut.
Socklar och toadörr i källaren.
Höststädning innomhus och inventering av glas och porslin.
10. Rapporter.
Gångväg ICA – Hembygdsgården/IP. Arkeologisk utgrävning har påbörjats.
Bidragsansökan för nytt yttertak ‐ tillstyrkt hos kommunen men avslag från Boverket. Ny
ansökan, för 2013, skickas omgående.
11. Nästa möte hålls tis. 20/11 kl 18.30
12. Post. Fastighetsdeklaration, lämnas senast november.
13. Övrigt.
Inköp av nya bord och stolar samt ett överskåp till köket.
Boullebana och skjutbana projekteras.
Bygdegårdsdistriket, Sth län håller möte 30/10. Vi håller med lokal och fika.
14. Mötet avslutas.
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