
Protokoll från styrelsemöte nr 5

i Orkesta Hembygdsförening

2016 – 05 – 10

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Gunilla Forsberg, Lotta Forsberg, Peter Rimbe, Åsa Westberg.

Förhindrade: Anita Melinder, Petra Ek.

1. Mötet öppnades.

2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.

3. Ekonomi. Rapporter utskickade i förväg. Inga större förändringar under perioden, behållning 

i kassa och konto = drygt 100 000kr. 

4. Uthyrning för maj/juni redovisad. Månadsvärd maj – Åsa, juni – Gunilla, juli – Lollo.

Beslutades om en höjning av hyran för möte vardagskväll, från 300kr till 500kr. Beslutet 

träder ikraft f.o.m 1 juli 2016.

5. Reparationer – genomförda:

Stopp i avloppet i källaren. Tack vare att Lollo och Lennart upptäckte felet och Peter och Palle

snabbt ryckte ut och rensade blev ingen av våra hyresgäster drabbade.

Att gården nyttjas allt mer innebär naturligtvis även en högre belastning av avloppssystemet 

och tömning av slambrunn två gånger per år har beställts.

Målning av snickerier vid entrén – Lollo och Lennart, igen!

6. Aktiviteter – genomförda:

Barnteaterföreställningen sågs i år av ca 30 personer. Den betalda fakturan skickad till 

Kulturnämnden att kvittas mot beviljat kulturbidrag.

7. Aktiviteter – kommande:

Fixardag 12/5 Jord och grus krattas ut, nytt gräs sås. Alla som har möjlighet hjälps åt.

Plantdag 19/5 kl. 16 – 18. Fika ordnas.

Gökotta 21/5 kl. 8.00 på Vasakullen. Time Tour Travels guidar. 



Flygblad och affisch till båda aktiviteterna ut snarast. Peter har  redan tryckt.

Midsommar. Förberedelserna är igång och vi vet rätt väl vad som väntar. Men även starka 

traditioner kan förnyas och förbättras. I år provar vi att starta firandet en timma tidigare och 

reser midsommarstången kl. 13.00. I lottståndet byts ringarna ut mot en tombola med 

direktvinster för att komma ifrån den omständliga vinstdragningen.

En skylt till serveringen med info om att allt bröd är skänkt samt ett tack till givarna.

Lekledare - Kerstin L har tackat nej, vi frågar Challis och Lotta Mattsson.

Fototävling

Torpgruppen meddelar att ett ”avslutningsmöte” planeras till hösten.

8. Övrigt  

Bredband. I Markim jobbar en grupp markägare och andra intressenter med att undersöka 

möjligheten ansluta bredband via fiberkabel. Vi tackar för info men skjuter diskussionen till 

ett senare tillfälle.

Hyresgäst påpekar i ett mejl att golvet i bordsförrådet sviktar på ett oroväckande sätt. Vi ser 

över konstruktionen och gör en förstärkning om så krävs.

Förslag om en liten middag på annan ort som avslutning på en ”händelserik” säsong mottas 

positivt. 

9. Nästa möte hålls mån. 30/5 kl. 18.30

10. Mötet avslutas.

................................................ ..................................................

Åsa Westberg Marie-Louise Jansson

Sekreterare justras




