
Protokoll från styrelsemöte nr 7

2018-10-21

i Orkesta Hembygdsförening

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

Gunilla Forsberg

Förhindrade: Åsa Westberg, Anita Melinder.

1. Mötet öppnades.

2. Föregående protokoll utan anmärkningar.

3. Ekonomi. 

Rapporter för perioden utskickade i förväg och ekonomin för föreningen är god.   

4. Uthyrning - månadsvärdar.                                                                                                                      

Samtliga helger samt enstaka kvällar under november är bokade.                                                   

Månadsvärd för november – Lollo och för december Lotta. 

5.  Genomförda aktiviteter. 

Inga genomförda aktiviteter sedan föregående möte.

6. Kommande aktiviteter.

21:a oktober städdag. 
28:e oktober barnteater, Gunnar och Birgitta samt Gunilla sköter detta.
8:e december Konstutställning med adventsfirande.  Ännu har ingen anmält intresse av att 
ställa ut konst etc.  

7. Renovering

Fäste och kablage för projektorn är införskaffat och nu återstår monteringen av den i taket.

Peter har tagit fram några förslag på nya stolar beslut om vilken modell fattas på kommande 

möte.

8. Tillbyggnad

Tillbyggnad av förråd utanför handikappentrén (stora salen). Beslut togs att låta bygga ett 

varmförråd om ca 14,95 kvm för förvaring av stolar etc. Uppdraget att utföra detta lämnas till

Peli Bygg AB enligt inlämnad offert. Kostnad ca 125’.

9. Lindholmsvägen -bristanalys, Fiber och Fastighetstaxering

Lindholmsvägen: Lollo och Michel var med på mötet som Vallentuna kommun anordnat för 

att genomlysa bristerna på Lindholmsvägen, många viktiga synpunkter kom upp, för 

Hembygdsföreningens del är utöver alla andra brister är ett övergångsställe vid Bygdegården 

viktigt samt att få ner hastigheten. Uppföljningsmöte våren 2019.



Fiber: Gunnar har fått kontakt med Stadsnätsbolaget som fortfarande inte kan ge klart 

besked om datum när inkopplingen kan ske.

Fastighetstaxering: Peter kontrollerar utskickat taxeringunderlag behöver uppdateras.

10. Övrigt

Michel har en begagnad platt tv att skänka, som vi kan ha i ungdomsrummet i källaren. 

Föreningen tar tacksamt emot den och tackar så jättemycket för detta. 

11. Tisdag 20:e november prel. datum för nästa möte.

12. Mötet avslutades.

 

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

Gunilla Forsberg Marie-Louise Jansson

 t.f. sekreterare justeras


