Protokoll från styrelsemöte nr 9
i Orkesta Hembygdsförening
2012 – 11 20
Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Susanne Lindstedt, Peter Scherdin, Gunnar Bergsten, Hans
Larsson, Gunnar Sundqvist, Elisabet Wass, Åsa Westberg.
Förhindrade: Roland Janson, Peter Rimbe.
1. Mötet öppnas och ordförande hälsar välkommen.
2. Föregående protokoll godkänns och läggs tillhandlingarna.
3. Ekonomi. Rapporten visar en behållning på 251 847kr.
Statistik över elförbrukning under första halvåret tidigare redovisad. Noterades att
kostnaden för april – maj är oroväckande hög och vi kan inte finna en logisk förklaring till
detta. Gunnar S får i uppdrag att kontakta Vallentuna Elverk för att reda ut saken, och om så
krävs, omförhandla nuvarande avtal.
4. Uthyrning – kontrakt
Uthyrning 3/11 krävde en del reparationer och extra städning, bl.a. i lilla salen och entre’n
samt tvätt av gardiner i stora salen. Beslutas att räkningen från Vallentuna Glasmästeri (glas
och spröjs till två fönster) skickas till hyrestagaren och att del av kostnaden för gardintvätt,
städning och inköp av ny vaxduk till ”kyrkis”, täcks av depositionsavgiften.
Lollo, Åsa och Peter v S träffas och går igenom utformning av nytt hyreskontrakt.
Till tidigare ”önskelista” läggs uppgift om hyrestagarens mob.nr.
Högsta antal personer som får vistas i lokalen? Vi saknar uppgift och avvaktar tillsvidare.
5. Månadsvärdar
Januari – Susanne
Februari – Åsa
6. Genomförda aktiviteter
Pub 27/10. Eventuella farhågor om sviktande publikunderlag, stök och bök och personalbrist,
kom alla på skam – som sänd från ovan, kom Lars Fajersson till undsättning vid entre’n och i
baren flöt det på fint tack vare Håkan Nilssons insatser. På scenen stod Marre& Nina (favorit i
repris, om man ska tro eftersnacket) och till slut var vi nära 70 personer som haft en glad
afton tillsammans.
Invigningen av det nya kulturhuset/biblioteket i Vallentuna gav kommunens kulturföreningar
tillfälle att möta allmänheten. Lollo och Peter von Schoultz hade sammanställt en
presentation i ord och bild som berättade om Orkesta Hembygdsförening, från ”då” till ”nu”.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

I en monter visades samtidigt den så kallade Orkesta‐sjalen, en kopia av den broderade
yllesjal från 1700‐talet som skänktes till Nordiska museet av fröken Hedda Forsberg,
Finnberga, Orkesta.
Kommande aktiviteter
Adventsfirande 8 – 9 dec. Vi upprepar förra årets koncept med konst, hantverk och fika. I år
har vi bjudit in Eva Ekberg, akvarell och Lina Söderberg, smide.
Julgransplundring 13 jan. Sedvanliga arrangemang, kanske toppat med en trollkarl?
Reparationer ‐ genomförda.
Trappan har jämnats till och handledare monterats. Hängrännorna rensade. Den murkna
björken är fälld och mer sly har röjts på baksidan av huset. Tidigare stopp i avloppet i källaren
visade att en rörskarv ute vid brunnen gått isär. Detta har nu åtgärdats. Till våren gör vi en
ordentlig besiktning. Om ny anläggning blir nödvändigt, söker vi bidrag från Boverket.
Reparationer – kommande.
Värmepumpen repareras – Gunnar S och Palle
Larmet ses över på båda våningarna – Hans
Rapporter
Planerad gångväg – De påbörjade utgrävningarna visar betydligt fler gravar än väntat.
Arbetet blir således mer omfattande och kommer inte att färdigställas förrän under nästa
vår.
Yttertak. En kopia av ansökningshandlingarna sänds till Bygdegårdarnas Riksförbund för
utlåtande. Där kan vi få hjälp med upplägg och utformning.
Info‐blad. Nästa möte Vi ser över utdelningsområden och antal postlådor.
Nästa möte hålls 9/1 kl. 18.30
Mötet avslutas.

…………………………………………………………
Åsa Westberg
sekreterare

……………………………………………………………..
Marie‐Louise Jansson
justeras

