Profilen: Vi fortsätter nu vår presentation av

styrelsemedlemmarna i Orkesta hembygdsförening, och turen
är kommen till
z

Åsa Westberg, styrelseledamot
Vem är Åsa Westberg?
-En äkta inföding, född och uppvuxen i och i närheten av
Orkesta socken. Kan också räkna mig till den minoritet
som har arbetet förlagt till hemmaplan. Lite udda
kanske, men ganska trivsamt!

Vad betyder Hembygdsföreningen för
dig?

-Länge var hembygdsföreningen för mig liktydigt med
hembygdsgården. Där fanns "lekis" med Tant Signe. Där
tassades i luciatåg, dansades kring julgran och
midsommarstång. Hårda fighter i skidspåret belönades
med snidade smörknivar. De första trevande valsstegen
togs (inövade på trasmattan i grannens kök: grön - blå blå, grön - blå - blå...). Syföreningsauktioner avlöstes av
körrepetitioner och buggkurser...

Däri bottnar nog mitt engagemang och lusten att vara
med och jobba, bl a därför att det även
fortsättningsvis ska finnas "något att göra" och
"någonstans" att göra det, för både stora och små.

Ansvarsområden i styrelsearbetet?
-Sedan en tid ansvarar jag för vår
uthyrningsverksamhet. Redan nu är det många som
nyttjar vår lokal, men det finns plats för fler.
Välkommen att höra av dig om Du vill hyra

Stor uppslutning till Hembygdsföreningens
samtalskväll om Lindholmen
Ett femtiotal Orkesta-Lindholmensbor
hade hörsammat kallelsen till samtal
med kommunledningen i Bygdegården
den 19 oktober. Gunnel Orselius-Dahl
och Olle Wallin var mäkta imponerade
- när liknande möten hållits i centrala
Vallentuna har det oftast bara kommit
några tiotal besökare, trots att
frågorna borde beröra betydligt fler...
z

z

När vägmiljön i Lindholmen togs upp var det många som hade synpunkter.
Vår trafikmoral när det gäller hastighetsbegränsningar är väldigt låg. Alldeles
för många håller 70-90 km/tim på raksträckan genom Lindholmen, där det
råder 50- resp 30-gräns. Lindholmsvägen (från brandstationen till Kårsta)
tillhör statliga Vägverket. Kommunen råder över gatunätet i tätorten.
Vägverket och kommunen brukar dela fifty-fifty på kostnaden för arbeten på
genomfartsväg i tätort, berättade trafikingenjör Peter Tryzno. (Foto: Peter
von Schoultz)

En rapport från mötet finns på
webben (orkesta.nu)
Det första resultatet av mötet
blev den skrivelse till kommunen
om trafiksäkerheten i
Lindholmen, som
Hembygdsföreningen nu i
november lagt ut i Macken för
namnunderskrifter.

