VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR ORKESTA
HEMBYGDSFÖRENING
2004
Styrelsen har under verksamhetsåret 2004
bestått av:
Ordförande Gunnar Bergsten
Vice ordförande Peter Rimbe
Sekreterare Kerstin Moricz
Kassör Lars Fajerson
Ledamot Anethe Bondesson
Ledamot Ingemar Borelius
Ledamot Ulrika Bornesjö
Ledamot Roland Jansson
Ledamot Håkan Nilsson
Ledamot Åsa Westberg
Adjungerad ledamot Marie-Louise Flod
Adjungerad ledamot Janne Nordahl
Revisorer under verksamhetsåret 2004 har
varit:
Ordinarie revisor Ylva Byström
Ordinarie revisor Susanne Larsson
Revisorssuppleant Inger Mattsson
Valberedning under verksamhetsåret 2004 har
varit:
Lennart Jansson (sammankallande)
Sven Söderqvist
Marie Lundqvist
Redaktör och webbansvarig Peter von Schoultz

Under året, föreningens 55:e verksamhetsår, har
styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden.
Medlemsantalet var 197 betalande. Föregående
år var antalet medlemmar 206. Vi måste tyvärr
konstatera att vår målsättningen att öka
medlemsantalet inte kunde genomföras.

styrelsen tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att
se över och komma med förslag till eventuella
förbättringar i den ekonomiska förvaltningen.

Följande aktiviteter har genomförts under det
gångna året: Julgransplundring, där ett 60-tal
deltagare deltog i att dansa ut granen. Kerstin
Lindström var dansledare och för musiken
svarade Bert Lindström och Lennart Jansson.
Trevlig stämning och full fart på dansgolvet!
Mycket uppskattat var fiskdammen där det var
napp varje gång..
Årsmötet besöktes av ett 25-tal medlemmar.
Efter stadgeenliga förhandlingar avtackades
Inger Kjellerby-Åberg och Lars Törnblom för
mångåriga arbetsinsatser i styrelsen och
föreningen. Kvällen avslutades med en
presentation från den grupp, som under Bert
Lindströms ledning, i ett par år har genomfört en
inventering av torp i Orkesta socken.
Presentationen kompletterades med ett bildspel.
Torpinventeringsgruppens arbete rönte stor
uppskattning och det slutliga resultat av
gruppens arbete emotses med stort intresse.
Enligt planerna skall gruppen avlämna sitt
färdiga resultat vid Hembygdsföreningens
årsmöte 2005.
Vid vårstädningen deltog ett 15-tal personer.
Resultatet av arbetet blev bl a ett rejält tillskott
till majbrasan. Efter avslutat arbete intogs
traditionell sopplunch ute i det fria.

Orkesta Hembygdsförenings mål är att anordna
aktiviteter av skilda slag inom olika
intresseområden samt att erbjuda arrangemang
för medlemmar i alla åldersgrupper.
Traditionsenligt ordnar föreningen
julgransplundring, valborgsfirande,
kulturutflykt, midsommarfirande, julmarknad
och ljusstöpning. En ytterligare målsättning är
att på hemmaplan kunna erbjuda levande
barnteater riktad till förskole- och lågstadiebarn.
Det totala ekonomiska resultatet för året visar
ett överskott på c:a 40.000 kronor. Under året
har timmer sålts, avverkat på föreningens tomt.
Detta har bl a bidragit till det positiva utfallet.
Vallentuna Elverk har under året genomfört en
sk aktiesplit vilket medfört att föreningens
innehav av aktier i Elverket nu uppgår till 3.000.
Marknadsvärdet på dessa aktier är i dagsläget
c:a 40 kronor per st. Under året har

Tillsammans med Markim Orkesta IF genomfördes valborgsfirande. Omkring 300 personer
deltog i fackeltåg från skolan till idrottsplatsen
där brasan tändes, leve för våren utbringades
och vårsånger sjöngs med stor inlevelse. Kvällen
avslutades med ett storståtligt fyrverkeri.

