Genomförda aktiviteter
Föreningen var representerad vid Vallentuna
kulturnämnds möte den 11 mars. Vid mötet
informerades bl.a. om hur man kan söka bidrag
för olika kulturella aktiviteter. Vår hemsida fick
vid mötet beröm av flera deltagare. Sedan en tid
tillbaka har vi en ny enkel webbadress:
orkesta.nu (inget "www" behövs) och inte längre
någon reklam på sidorna. Webbredaktör är
peter.von.schoultz@orkesta.nu

Den 6 mars var det dags för årets första pubafton i
Bygdegården . Ett 60-tal personer dansade till Electric
Markim Orchestras mycket uppskattade musik.

Den 2 april genomförde styrelsen en inventering
av vad som borde åtgärdas inne i och ute kring
vår bygdegård. Listan över saker som bör
genomföras blev lång.
Vid den årliga vårstädningen den 24 april ställde
ett 15-tal medlemmar upp och en del av de listade
aktiviteterna betades av. Utöver krattning och
allmän uppsnyggning utomhus lagades tak och
rensades hängrännor (norrsidan var värst).
Inomhus skedde bl.a. utsortering av en mängd
outnyttjade saker från källaren samt montering av
en ny köksfläkt. Dessutom har pannrummet fått
en mycket välbehövlig nymålning från golv till tak.
På Valborgsmässoafton arrangerades
tillsammans med Markim - Orkesta
Idrottsförening traditionsenlig
valborgsmässobrasa vid fotbollsplanen. Många
personer deltog i fackeltåget från skolan och
facklorna fick sedan tjäna som tändbloss för den
stora brasan. Hembygdsföreningens ordförande
hälsade våren med en dikt samt utbringade ett
leve för våren. Ett storståtligt fyrverkeri avslutade
festligheterna.

Under maj månad har en granavverkning skett på
norrsidan av Bygdegården. Avsikten är dels att släppa
in ljus och möjliggöra utsikt i nordostlig riktning mot
Söderby och dels att öppna för insyn mot Bygdegården
för dem som kommer på vägen norrifrån. Avverkat
virke har sålts som sågtimmer och betalningen för
detta kommer att ge ett välkommet tillskott till
föreningens kassa.
Den 15 maj var det dags för årets kulturdag, se
bildreportaget på nästa sida.

Kommande aktiviteter
Närmast på programmet i föreningens verksamhet står midsommarfirandet, se sista sidan.
Infiltrationen från Bygdegårdens avlopp har visat sig vara uttjänt och en nyanläggning är nödvändig.
Kontakt har tagits med kommunen för inhämtande av kravbeskrivning och formella tillstånd till
nyanläggning och offerter på anläggningsarbetet kommer att begäras. Förhoppningsvis skall arbetet med en
ny infiltration vara klar senast under hösten. Under sommaren hoppas vi också kunna genomföra en
ommålning utomhus av Bygdegården. Genom fortsatt trädfällning kommer det att bli utsikt från
Bygdegården också i nordvästlig riktning mot Granby.
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