Ordföranden informerar.
Bästa Orkesta-bor, ”Minns i november den ljuva
september” lyder en välbekant textstrof i en
schlager. I år har vi kunnat njuta av
septemberväder långt fram i november och först nu,
tre veckor in i november gör vintern en första
framstöt. Hundpromenad i blekt solsken i ett av
nysnö pudrat landskap känns å andra sidan inte fel.
Ombyggnaden av Bygdegårdens entré med
handikappanpassning av toalett och rullstolsramp är
i stort slutförd. Resultatet motsvarar alla högt
ställda förväntningar och i kombination med den nya
belysningen i salen har nu Bygdegården fått ett
efterlängtat ”ansiktslyft”. Kom gärna och se
resultatet i samband med Hembygdsföreningens
aktiviteter!
Jag vill passa på och rikta ett stort TACK till alla
som entusiastiskt och ideellt har hjälpt till med allt
arbete. Ett särskilt Tack vill jag rikta till våra
hyresgäster, Kyrkans öppna förskola, som stått ut
med att genomföra sin verksamhet trots pågående
ombyggnad. Högt på listan över önskade framtida
projekt står nu en till- och ombyggnad av köket i
Bygdegården. Planering pågår.

Mötet med företrädare för Vallentuna kommun var
välbesökt och ett flertal frågor av särskilt intresse
för oss boende i Orkesta/Lindholmen ventilerades.
Ett påtagligt resultat av mötet är den utformade
skrivelse till kommunansvariga rörande
trafiksäkerhetsfrågor i Lindholmen. Jag hoppas du
haft möjlighet att ta del av skrivelsen och att du, om
du instämmer i innehållet, skriver ditt namn på den
lista som finns utlagd i Macken. I nästa vecka räknar
vi med att överlämna skrivelsen till kommunen.
Under hösten har i föräldraregi genomförts
ungdomsaktiviteter på fredagkvällarna i Bygdegården.
Det känns verkligen bra att Bygdegården kommer till
användning för sådana verksamheter. Tack till alla
föräldrar som hjälper till!
Inför julen genomför vi traditionellt, andra söndagen i
advent, julmarknad med grantändning, besök av
tomten som delar ut godispåsar till barnen samt att vi
får med oss några tankar på vägen till julen av Hanne
Stichel. Hoppas att du också kommer! Vi har nu
framför oss en efterlängtad adventstid och jag
hoppas att du tillsammans med de dina får en riktigt
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!!
Lilla Finnberga /Gunnar Bergsten

En uppskattad aktivitet var barnteatern där drygt 50 barn och vuxna gladdes åt Dockteatern Tittuts
föreställning av Lilla Tiger och Lilla Björn. Glädjen i barnens ögon var härlig att se. (Foto: Gunnar Bergsten)

