
 Om torpinventeringen i Orkesta socken

 

 

På 1970-talet påbörjades en torpinventering i Orkesta socken. Arbetsgruppen bestod av Åke Weiser, 
Larsåke Falk, Gustaf Åkerblom och Carl Olof Kjellin. På bilden ovan syns arbetsgruppen vid en 
lättsam paus i inventeringsjobbet. Inventeringen blev dock aldrig helt slutförd. Men gruppen lämnade 
efter sig en pärm med mycket material, främst fotografier. 

I mars 2002 startades en studiecirkel i Orkesta hembygdsförenings regi, med avsikt att fullfölja 
torpinventeringen. För närvarande är ett 20-tal personer engagerade i studiecirkeln, under ledning av 
Bert Lindström. På bilden nedan ses några av deltagarna samlade runt en Orkestakarta vid ett möte i 
Gustav Vasaskolans bibliotek i maj 2002. 

 

Arbetet i den nya torpinventeringsgruppen bygger på materialet som den "ursprungliga" torpgruppen 
samlade in under 1970-talet. Ett stort antal underbara svartvita fotografier, tagna av Larsåke Falk, 
hade gruppen samlat i sin pärm. Dessa bilder har nu scannats in och finns med i denna fortsatta 
torpinventering tillsammans med nytagna bilder. Inventeringen beräknas vara färdig till i början av 
nästa år. Resultatet av gruppens arbete kommer förmodligen att läggas på hembygdsföreningens 
internetsidor samt i utskriven form i en pärm på biblioteket.  
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Bli medlem i Orkesta  
Hembygdsförening! 

Medlemsskap (gäller för hel familj) kostar 150:-. Som medlem stöder Du föreningens arbete! Bor Du i 
Orkesta kan Du hyra Bygdegården billigt.  
Vissa av våra tillställningar, t ex pubaftnarna, kräver också att Du är medlem.  
Alla "gamla" medlemmar har fått ett inbetalningskort i brevlådan i början av året. Du som ännu inte är 
medlem - gör en inbetalning till föreningens postgiro: 615 98 - 9 

  

 

Hyresavgifter för Orkesta bygdegård 

Du som vill hyra - kontakta Kerstin Moricz, tel 512 406 79,  
e-post: kerstin_moricz@hotmail.com 

Medlem i föreningen och boende i 
Orkesta

800:-

Icke medlem eller medlem som inte 
bor i Orkesta

1.500:-

Föreningsmöten 200:-

Klassammankomst eller barnkalas 
söndag - torsdag

200:-

Klassammankomst eller barnkalas 
fredag - lördag

400:-

Hyra matservis/kuvert 3:-

Hyra matservis/kuvert 2:-

Deposition enligt Fritidsnämndens 
normer

1.500:-



Aktiviteter vår - sommar 2003 

Söndag 27 april  

Samling kl 10.00  

  

Städdag vid Bygdegården  

Det ska röjas sly, krattas löv mm. Kom och hjälp till, ju fler 
desto lättare. Vi utlovar trevlig gemenskap!  

Medtag gärna kratta och sekatör.  
Hembygdsföreningen bjuder på fika och sopplunch, 

  

Onsdag 30 april  

Kl 20.45 försäljning av facklor vid 
Gustav Vasaskolan.  

Kl 21.00 Fackeltåg från GVS till Orkesta 
idrottsplats.  
  
Kl 21.15 Majbrasa, vårtal, sånger, 
fyrverkeri. Servering.  
  
Arr: Hembygdsföreningen och MOIF.  

"Vedartat" trädgårdsavfall 
 - inte löv, inte sopor -  
kan läggas på anvisad plats vid 
Orkesta IP 

Valborgsmässofirande  

 

  

Lördag 24 maj  

Samling Orkesta bygdegård kl 12.00  
Medtag picknickkorg.  

Soldaterna i socknen  

Cykeltur till några soldattorp i Orkesta.  

Inez Emt Hallberg och Hans Larsson från 
torpinventeringsgruppen berättar om indelningsverket  och 

torpens historia.  
  

Torsdag 19 juni vid 
Bygdegården kl 19.00  

Vi klär midsommarstången 
Medtag gärna blommor och sekatör. 

  

Fredag 20 juni  

vid Bygdegården kl 14.00.  
 
Lövade skrindor från Lindholmens 
station och Orkesta kyrka kl 13.30.  

  

Midsommarfirande  
Dans kring midsommarstången, spelmansmusik, lotterier, 

pilkastning, tombola mm. 
Kaffeservering med hembakat bröd. 

Efterlyses: Frivilliga som vill hjälpa till vid 
midsommarfirandet: baka kaffebröd, sköta 

servering, skänka vinster till lotteriet, mm. Hör av er 
till någon i styrelsen! 


