Protokoll från styrelsemöte nr 6
i Orkesta Hembygdsförening
20130516
Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Gunilla Forsberg, Susanne Lindstedt, Hans Larsson, Peter Rimbe,
Lotta Forsberg, Peter Scherdin, Gunnar Bergsten, Eva Söderberg, Åsa Westberg.
Förhindrade: Elisabet Wass, Roland Janson, Gunnar Sundqvist.
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Mötet öppnades av ordförande Marie‐Louise Jansson.
Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
Ekonomi. Kassören frånvarande – ingen rapport.
Uthyrning. Hembygdsgården är, som sig brukar, flitigt utnyttjad under maj och juni. Nära nog
samtliga helger och dessutom ett flertal föreningsmöten. Totalt 13 tillfällen, förutom våra
egna aktiviteter, i skrivande stund.
Månadsvärdar. Maj – Peter R. Juni – Gugge.
Genomförda aktiviteter.
Pub 13/4. Närmare 60 pers. hade, som vanligt, en glad afton tillsammans.
Städveckan. Vi fick mycket gjort, både ute och inne. Några punkter på listan återstår och
åtgärdas vid tillfälle.
Gökotta 12/5 vid Granbyhällen. 23 morgonpigga från när och fjärran njöt av solvärme och
medhavd fika bland backsipporna i den vackert vårgröna hagen. Som vanligt hördes inte ett
pip från göken...
Kommande aktiviteter.
Plantbytardag 25/5 kl.12 ‐15. Servering. ”Fem damer” fixar.
Föredrag 21/5 kl. 19.00 Susanne håller kontakten med Jan Wirstad.
Midsommar. Peter R har köpt vinster till tombolan. Gugge erbjuder sig att köra en skrinda,
Roland kollar med de övriga traktorförarna. Eva leder dansen kring stången och Gugge
hugger björkar och ris. Lollo håller i ”kak‐ schemat”.
Utdelningsområden. Gugge tar fram en lista över områden och utdelar för dessa, samt
förslag till ”vikarier”. Peter R jobbar vidare med karta över området.
Reparationer ‐ kommande. Termostater – byte är på gång. Källaren – projektet fortsätter
allteftersom tillfälle uppstår. Stereon – Förstärkaren trasig. Peter R. rådgör med sin kunnige
måg och köper därefter en ny så snart som möjligt så lokalen är rustad för kommande
hyresgäster.
Projekt

Utgrävning – gångväg. Riksantikvarieämbetet planerar fortsätta med utgrävningarna innan
midsommar. Kommunen, som gör upphandlingen, har dock ytterligare två intressenter att
välja mellan. Något beslut, eller besked, har ännu inte lämnats.
Boulebana. Hans och Gugge får i uppdrag att undersöka var och hur banan ska realiseras.
Taket. Gunnar besiktar taket tillsammans med en plåtslagare.
Plattsättning. Sättningar under vintern gör att vi behöver lägga om åtminstone en del .
Grus till utjämning framför entre’n och till parkeringen. Beställt, med lev. v 25.
Jord. Vi har erbjudits en större post jord, att levereras relativt snart. Kan vi använda den för
utfyllnad intill uppfarten? Inget beslut taget.
Taket på lottståndet skrapas och tjäras. Gugge ansvarar.
Altanen tvättas och oljas. Peter och Palle sköter om detta.
11. Övrigt.
Luftvärmepumpen är rengjord och fungerar som den ska.
Termostaten på värmepannan ställs på ”sommartemp.”
Elever och föräldrar i klass 5 i GVS har anmält sitt intresse att hjälpa till vid Valborgsfirandet
nästa år. Förslaget mottas mycket positivt i styrelsen och ger gott hopp om att traditionen
kommer att leva vidare.
Hållare till den nya stegen har monterats på scenens bakre vägg – tack, Lennart!
12. Nästa möte hålls månd. 10/6 kl 18.30.
13. Mötet avslutades och ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse.
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Åsa Westberg
sekreterare
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