Ordföranden informerar.

TORPINVENTERINGEN AVSLUTAD

Bäste Orkesta-bor, När dessa rader nertecknas har den
årstid, som så många av oss längtar så intensivt efter under
den mörka och kalla vinterperioden, äntligen annonserat sin
ankomst. En värmande aprilsol, drillande vårfåglar och
prunkande vårblommor gör att livsandarna får sig en
välbehövlig påminnelse om att livet är bra skönt. För
hembygdsföreningen, som under vintermånaderna haft en
ganska lugn period, avbruten av två mycket lyckade och
välbesökta pubaftnar, innebär vårens ankomst starten på en
rad aktiviteter. Barnteatern i Hembygdsföreningens och
Kulturnämndens regi den 16 april gladde stora som små
deltagare. Den 23 april genomför vi vår årliga städning vid
Bygdegården. Alla som känner för att motionera med t ex en
kratta och att därefter intaga sopplunch i trevligt sällskap
finns det plats för. Valborgsmässofirande ordnas
traditionsenligt tillsammans med Markim – Orkesta I.F.
Fackeltåget från skolan följs av brasa och fyrverkeri vid
fotbollsplan. Vi hoppas på mangrann uppslutning! Lördagen
den 21 maj är det dags för den årliga kulturutflykten. Vi
planerar runstensbesök och att bese den nyrestaurerade
Granbyhällen. Håll utkik efter kommande närmare
information.

På 1970-talet påbörjades en torpinventering i
Orkesta socken. Inventeringen som utfördes av
en arbetsgrupp om fyra personer blev dock aldrig
helt slutförd. Men gruppen lämnade efter sig en
pärm med material, främst en mängd fina
svartvita fotografier tagna av Larsåke Falk.

I maj är det väntans tider. Hembygdsföreningen har hos
Boverket ansökt om pengar för ombyggnad av Bygdegården
med handikappanpassning av entré och toaletter. Ett positivt
svar innebär enligt nuvarande planering att vi ägnar
september månad till ombyggnad. Det är med spänning vi
avvaktar Boverkets beslut.

Våren 2002 startades en studiecirkel i samarbete
mellan Orkesta hembygdsförening och
Studieförbundet Vuxenskolan i Vallentuna, med
avsikt att fullfölja torpinventeringen.
Sammanlagt har ett 20-tal personer varit
engagerade i studiecirkeln under ledning av Bert
Lindström. Materialet har redigerats av Peter von
Schoultz och resulterat i en webbsajt som ingår i
Orkesta hembygdsförenings webb
(www.orkesta.nu). För dem som inte har tillgång
till dator/internet finns materialet även samlat i
pärmar. Den första har överlämnats till
Vallentuna bibliotek, som kommer att ha den
tillgänglig i "Vallentuna-hörnan". Fler pärmar
kommer att tas fram, bl a till Bygdegården och
till Gustav Vasaskolans bibliotek.

I och med att
torpinventeringsgruppen
överlämnade pärmen till
hembygdsföreningen på
dess årsmöte i
Bygdegården så är
gruppens arbete med
inventeringen avslutat.

Vid styrelsens senaste möte den 10 april beslutades att vi i
fortsättning skall publicera protokollen från styrelsemötena
på vår webbsida. Det är styrelsens förhoppning att detta
skall medföra ett snabbare informationsutbud till
föreningens medlemmar. Håll alltså koll på webben!

Intentionerna för inventeringen har inte varit att
strikt vetenskapligt redovisa enbart torp, utan
även övriga intressanta gårdar och äldre hus har
ibland tagits med. Vissa torp har behandlats mer
ingående, medan andra kanske bara redovisas
med namn och en bild.

Jag avslutar denna information
med att dels önska ALLA varmt
välkomna till
Hembygdsföreningens olika
våraktiviteter och dels att
önska ER ALLA en riktigt fin
vår!
Lilla Finnberga i april 2005.

En idé är att successivt komplettera
redovisningen med mera information - även om
övriga gårdar och annan bebyggelse - så att detta
blir en levande "bebyggelseinventering" för
Orkesta på nätet. Den som i sina gömmor har
mer information att lämna om torp och andra
byggnader i Orkesta är välkomna att kontakta
hembygdsföreningens webbredaktör
peter.von.schoultz@orkesta.nu

/Gunnar Bergsten

