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Verksamhetsberättelse ÖRBYHUS.NU för verksamhetsåret 191001 -200930 
 

Styrelsen hade under året följande sammansättning: 

Ordförande: Malou Blomstedt      

Sekreterare: Eric Bolander   

Kassör: Eva Bolander 

Ledamöter: Susanna Björk Jonas Carlström 

 Ingela Gustafsson Daniel Wennman   

Ersättare: Yannice Gustafsson Tove Dionysopoulou Karlsson 

 

Styrelsen har under året haft 6 stycken protokollförda möten, samt ett antal informella träffar för att 

planlägga Örbyhusdagen 2020 samt för att starta upp planeringsprocessen för Örbyhusdagen 2021. 

Den Pandemi som drog in i landet under mars förryckte alla planer som tagits fram. Anmälningar av knallar 

och ekipage till Slottsrallyt tvärnitade. Stor tveksamhet om vi skulle kunna genomföra dagen med de 

begränsningar av personer på ett ställe som Folkhälsomyndigheten kom med. Skulle vi kunna sälja lotter? 

Sammantaget gjorde detta att vi den 25 mars tog beslut om att ställa in årets Örbyhusdag. 

Vi har inte drabbats av några kostnader när det gäller avbokade artister eller krav från tivolit.  

Kvitterkvällar 

Gruppen bestod i år av Ingela Gustafsson, Berit Andersson, Camilla Axelsson Gunnel Bodin, Linnea 

Eriksson, Annika Gadle, Åsa Pineur. Ett antal möten har hållits för att planera verksamheten 

Under årets planerades en mat-danskväll i hembygdsgården Vendel som blev inställd pågrund av olycka och 

Covid-19. Den kommer att arrangeras när allt är som vanligt igen. Kvitterkvällarna ställdes in pågrund av 

Covi-19 och Örbyhusbadets nedstängning. 

Rallygruppen planlagde och planerade allt inför tävlingen. Då inte restriktionerna mildrades så beslöt gruppen 

att ställa in evenemanget.  Mycket av de förberedelser som är gjorda kommer att kunna användas nästa år. Tyvärr 

hann vi gravera alla plaketter. 

Gruppen bestod i år av: Annika Ahlenbring, Eric Bolander, Eva Bolander, Pelle Forsström, Åke Fransson, 

Gunnar Olofsson, Börje Pettersson, Lars Pettersson. 

 

Midsommargruppen startade upp arbetet med att arrangera ett firande på Örbyhus IP. Allt var klart med att 

få låna IP. Det hade varit trevligt att genomföra firandet samtidigt som IP har 100 år jubileum. Covid-19 

satte stopp även för denna aktivitet. 

 

Örbyhus den 6 oktober 2020 
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 Malou Blomstedt Eva Bolander Eric Bolander  

 Ordförande Kassör Sekreterare 

   

 Susanna Björk  Jonas Carlström Daniel Wennman 

 Ledamot Ledamot Ledamot 

 

  

Ingela Gustafsson  

 Ledamot 


