
 

Profilen:  I förra utgåvan av Orkestabladet 
presenterade sig vår nya ordförande Gunnar Bergsten, Lilla 
Finnberga.  
Vi fortsätter nu vår presentation av styrelsemedlemmarna, 
och turen är kommen till 

Peter Rimbe, vice ordförande i Orkesta 
hembygdsförening  

Jag heter Peter Rimbe och har bott i centrala Vallentuna sen 
1956, jag och min äkta hälft Birgitta flyttade till Ryan 1997. 
Ryan ligger vid Lindholmens station.  Jag driver familjeföretaget 
Vallentuna Glas AB som grundades av min Far 1956.  

Finns det något vackrare än att ta en promenad med hunden 
(Tuffsa) upp genom Kärleksallén förbi Skrik-Oscars hus, upp till 
Wasakullen, Lindholmens Gård och till Storsjön. Det är en fin 
promenad som jag varmt rekommenderar.  

Vi blev medlemmar i Hembygdsföreningen när vi flyttade till 
Orkesta, jag kom in i styrelsen 1998. Jag var med och startade 
PUB-aftnar som i dag är ett populärt inslag i vår verksamhet.  

Vi i styrelsen är stolta över vår Bygdegård som vi har påbörjat 
upprustning i. Stora salen är så gott som färdig, sen fortsätter 
vi med hallen, toaletter och kök. Det går åt mycket material och 
arbetskraft till detta, vi tar tacksamt emot både hjälp med 
arbete och material.  

Närmast på programmet står MIDSOMMARFIRANDE som är 
vårt största arrangemang under året (se kalendariet på sista 
sidan).  Vi tar tacksamt emot lotterivinster, kaffebröd eller 
personlig hjälp. Kontakta gärna någon av oss i styrelsen.  

Om ni visste vilken god kamratskap vi har i styrelsen och hur 
roligt vi har, så skulle alla i Orkesta socken vilja vara med som 
styrelsemedlem.  

Med förhoppning om en solig och skön sommar  
Hälsningar  Peter  

 

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 arrangemang 
kräver också att Du är medlem. 

Föreningens postgiro: 615 98 - 9 
Du som vill hyra Bygdegården - 

kontakta Kerstin Moricz,  
tel 512 406 79, e-post 

kerstin_moricz@hotmail.com.  




