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Styrelsen har under verksamhetsåret 2005 
bestått av:  
  
Ordförande Gunnar Bergsten  
Vice ordförande Peter Rimbe  
Protokollförare Ingemar Borelius  
Kassör Lars Fajerson  
Ledamot Anethe Bondesson (avliden under året) 
Ledamot Susanne Lindstedt  
Ledamot Åsa Westberg  
Ledamot Roland Jansson  
Ledamot Håkan Nilsson  

Ledamot Jan Nordahl 

Revisorer under verksamhetsåret 2005 har varit:
Ordinarie revisor Ylva Byström  
Ordinarie revisor Susanne Larsson 
Revisorssuppleant Inger Mattsson  

Valberedning under verksamhetsåret 2005 har 
varit:   
Lennart Jansson (sammankallande)  
Kerstin Moritz  
Marie Lundqvist  

Redaktör och webbansvar: Peter von Schoultz 

Under året, föreningens 56:e verksamhetsår, har 
styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden. 

Föreningens medlemsantal ökade under 2005 
från 197 till 216 betalande medlemmar, en 
mycket positiv förändring.  

I hembygdsföreningens stadgar finns angivet att 
föreningen skall verka för bygdens kulturella 
utveckling, tillvarata den egna bygdens natur och 
den befintliga kulturen samt driva den egna 
Bygdegården. Under det gångna åter har i 
föreningens regi genomförts julgransplundring, 
valborgsmässofirande, kulturutflykt, 
midsommarfirande, barnteater och julmarknad. 

Under året har med hjälp av bidrag från Boverket 
en omfattande ombyggnad av Bygdegården 
genomförts. Samtidigt har ett antal förbättringar 
utförts vilket innebär att det ekonomiska 
resultatet för året uppvisar ett 0-resultat.  Under 
våren mottog föreningen en donation från Gustav 
Åkerbloms dödsbo samt ett bidrag till kommande 
ombyggnad av Bygdegården från Karl-Axel och 
Mary Olsson . Föreningen har en god och sund 
ekonomi. 

Under året har följande aktiviteter genomförts: 

Julgransplundringen i januari 2005 samlade ett 
80-tal deltagare. Under Kerstin Lindströms 
ledning och till Bert Lindströms och Lennart 

 Janssons musik dansades julen ut. Napp varje 
gång i fiskdammen bidrog till en hög stämning. 

Årsmötet  besöktes av ett 25-tal medlemmar. 
Efter genomförda förhandlingar avtackades 
Kerstin Moricz för 14 års styrelsearbete. 
Nyinvalda i styrelsen blev Susanne Lindstedt och 
Jan Nordahl. Under årsmötet presenterade Bert 
Lindström Torpinventeringsgruppens avslutade 
arbete samt överlämnade till föreningen en pärm 
med allt insamlat material. Ytterligare tre pärmar 
skall upprättas och förvaras dels i Gustav 
Vasaskolan, dels i Vallentuna bibliotek samt i 
kommunarkivet. Styrelsens ordförande framförde 
ett stort tack till medlemmarna i arbetsgruppen. 

Vårstädningen lämnade ett avsevärt bidrag till 
majbrasan. Efter avslutat arbete avåts sopplunch 
i strålande vårväder. 

Valborgsmässofirandet genomfördes traditionellt 
i samverkan med Markim-Orkesta IF. Fackeltåget 
från skolan till brasan samlade som vanligt en 
stor mängd deltagare. Efter att brasan tänds och 
vårens ankomst hyllats genom ett leve, avfyrades 
ett storståtligt fyrverkeri. 

Kulturdagen samlade ett antal intresserade 
deltagare för en vandring till sevärdheterna runt 
Granby gård. En uppskattad och lärorik aktivitet. 

Midsommarfirandet genomfördes i bra väder och 
med stor uppslutning av både unga och äldre 
dansanta deltagare. Än en gång kunde deltagarna 
glädjas åt Bert och Lennarts musik samt Kerstins 
eminenta lekledarförmåga. Som traditionen 
bjuder gick det också att njuta av 
folkdansuppvisning utförd av Vallentuna Gille.  

Julmarknaden genomfördes andra söndagen i 
advent. Ett 60-tal besökare kunde handla diverse 
föremål från ett antal stånd. Barnen hittade 
tomten och tomtemor i skogen och fick som tack 
varsin gottpåse. Hanne Stichel gav deltagarna 
några ord på vägen i adventstider och tände 
utomhusgranen. 

För de yngre i socknen har det under året 
anordnats två mycket uppskattade 
barnteaterföreställningar. 

För de något äldre ungdomarna har i föräldraregi 
under våren och hösten ordnats med 
ungdomsaktiviteter en kväll i veckan. Denna 
aktivitet förtjänar allt stöd.  
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