
Protokoll nr 1

2018 – 02 – 01

i Orkesta Hembygdsförening

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Gunilla Forsberg, Peter Rimbe, Michel Vulic, Gunnar Bergsten, 

Lotta Forsberg, Åsa Westberg.

Förhindrad: Anita Melinder.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen till årets första möte.

2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.

3. Ekonomi. Rapporten från kassören visar ett överskott på 102 000kr för 2017 varav hälften 

kommer från uthyrningsverksamheten. En extra amortering på 25 000kr gjordes i dec.

Faktura på 25 000kr för hyra jan-jun -18 har skickats till Vallentuna församling.

4. Uthyrning. 2017 var ett mycket aktivt år då det gällde uthyrningen med drygt en bokning per 

vecka, förutom våra egna aktiviteter och sådant som inte debiterades. 

Innevarande år har börjat mer försiktigt:

Bokningar februari – mars

Lö 10/2 M Ehlde Fest  PETER

Må 12/2 Jägarexamen. Malmsten 20-22    

To 15/2 Styrelsemöte 18.30

Må 19/2 Jägarex. 20-22

Sö 4/3 Årsmöte 18.00 GUNILLA

Må 12/3 Jägarex. 20-22

Ti 13/3 Sockenrådet 19-22

Sö 18/3 Barnteater 14.00



Må 26/3 Jägarex. 20-22

5. Genomförda aktiviteter.

Konstutställning med adventsfika 9-10 dec. blev även i år en trevlig tillställnig. 9 utställare 

visade konst och hantverk av olika slag. Servering, försäljning och provisioner inbringade nära

10 000kr.

Julgransplundring 14 jan. såg ett tag ut att bli en a cappella-tillställning då vår dragspelare 

lämnat walk over. Men nya förmågor finns i grannskapet och den musikaliske Martin från 

GVS axlade rollen som ”orkester” med bravur och dansen runt granen gick just som en dans.  

Att det var Kerstin Lindström som visade vägen var det aldrig någon tvekan om. 

6. Kommande aktiviteter. 

Årsmöte hålls 4/3 kl. 18.00. Kallelse, med info om kommande stadgeändring, i lådorna och på

sociala medier, under nästa vecka.

Barnteater 18/3 kl. 14.00 Tyvärr kom inte evenemanget med i Kulturkalendern den här 

gången.

7. Renovering. Avloppet forsätter att spöka. Nästa åtgärd blir att gå in med kamera och se om 

det sitter något i vägen någonstans. Peter kontaktar lämplig hantverkare.

8. Valberedning -18. Vi behöver en funktionär till. Som en tillfällig lösning erbjuder sig Peter att 

ta rollen inför kommande årsmöte och så hoppas vi hitta en kandidat till nästa år.

9. Info- och upplevelseprojekt Markim – Orkesta. Kommunen har startat arbetet med att 

renovera och uppdatera de informationstavlor som finns uppsatta i anslutning till ett antal 

kulturhistoriskt intressanta platser i socknarna. Vi har fått ta del av de nya förslagen och har 

möjlighet att lämna synpunkter till kulturnämnden, senast 11/2.

10. Orkestadagar arrangeras av Vallentuna församling, i och runt Orkesta k:a, 5-6 maj. 

Evenemanget riktar sig främst till nyinflyttade och förhoppningen är att hembygdsföreningen

kan finnas representerad på något sätt.

11. Övrigt. 

Tillfälle att se bilder och höra berättelsen om utgrävningen vid Molnbydepån ges 11/2 i 

Kulturhuset.

Gugge påbörjar arbetet med att ta in offerter för bygge av ett nytt förråd i anslutning till 

altanen i husets nordvästra hörn.

12. Nästa möte hålls to 15/3 kl. 18.30.

13. Mötet avslutades



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

Åsa Westberg Marie-Louise Jansson

sekreterare justeras


