
ÖRTRÄSKBYGDENS INTRESSE & HEMBYGDSFÖRENING  

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN 2021 

 
P g a rådande pandemi har stora delar av verksamheten lagts på is under 2021 till följd av de 

restriktioner regeringen satt in.  

 

 Städdag minigolfbananprojektet lördag 12 juni – lunch Pärlan 

 

 Årsmöte 28 augusti 

 

 Valborgsmässofirande - inställt 

 

 Nationaldagen med fikaförsäljning - inställt 

 

 Midsommarafton dans kring midsommarstången och fika – inställt 

 

 Midsommardagen med dans - inställt 

 

 Loppis runt sjön lördag den 3 juli – fikaförsäljning feriearbetarna  

 

 Örträsksjön runt lördag 17 juli – annonseras enligt GP-serien, inställt 

 

 Hembygdsdagen söndag 18 juli - inställt 

 

 Skördemarknad på Bränna gård inställt 

 

 Berättarkvällar under hösten med olika team: jakt, skoltid, barndom, 

arbetsliv m m 

 

 Julmarknad på Bränna gård i samverkan med lokala råvaruproducenter 

och med försäljning av hamburgare & fika 

 

 Örträsk allehanda ge ut ett nummer istället för två p g a pandemintider 

 

 Öka antalet betalande medlemmar 

Mer reklam för medlemskapet 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Feriearbetare 

Fyra feriearbetare vecka 24-26, som kommer syssla med målning och 

underhållsarbete på hembygdsområdet, städning av flottarkojor samt 

arbete med vandringsleden. Det kan även bli aktuellt med arbete kring 

minigolfbanan. Handledare är ungdomarnas vårdnadshavare, Ingrid samt 

Fred från minigolfgruppen. 



 

Reparationsarbeten som planeras 

 

Stora renoveringsbehov finns på hela hembygdsområdet. Löpande översyn 

under året för att kunna söka finansiering till reparation och underhåll. 

  

*  Översyn av Erik-Larsgården, hängrännor, väggen till höger om dörren 

som håller på att ramla ut samt bron och fönsteröversyn.  

*  Bagarstugans grundstenar har gett efter i ena hörnet, ideellt arbete för 

att räta upp den på gång. 

*  Ta in offert på renovering av bakugn. Ansöka om bidrag? 

*  Fasadmålning främst söderväggen samt målning av fönster på 

Dalgården.  

*  Logen hängrännor på baksidan saknas. 

*  Skvaltkvarnens nedre stocklager behöver bytas ut. 

*  Vid förrådet behöver stängslet lutas åt andra hållet 

* Gärdsgården lutar och behöver ses över. 

 

 

Flera av punkterna från tidigare år kvarstår, detta då både pengar och 

folkresurser behövs för att genomföra dem. Välkomna att bidra. 

 

 

 

Örträsk i augusti 2021   

 

Styrelsen för Örträskbygdens intresse- & hembygdsförening 

 


