
  

Aktiviteter vinter-vår 2006 

Verksamhetsberättelse... (Forts från sid 3) 

Fyra välbesökta pubaftnar har genomförts under året. Hög 
stämning och bra musik har kännetecknat evenemangen. 

Bygdegården har under året varit uthyrd till ett antal 
sammankomster och privata fester och kyrkans barngrupp, 
vår mycket uppskattade hyresgäst, har som vanligt haft 
aktivitet i den lilla lokalen. 

Ett möte med företrädare för Vallentuna kommun samlade ett 
50-tal deltagare. Vid mötet informerade kommunföreträdarna 
om framtidsplaner för Orkesta-Lindholmen samt svarade på 
frågor från auditoriet. Ett resultat av mötet blev en skrivelse, 
undertecknad av 177 sockenbor, till kommunen rörande 
trafiksituationen i Lindholmen. Ett flertal synpunkter och 
önskemål framförs i skrivelsen och kommunens reaktioner 
emotses med stort intresse.  

 

Bygdegården har 
under hösten varit 
föremål för en 
omfattande 
ombyggnad 
huvudsakligen 
genomförd i 
föreningens egen 
regi och med ekonomiskt bidrag från Boverket. 
Entrén har helrenoverats och försetts med 
handikapptoalett och en ramp för rullstolar 
har byggts. I samband med denna ombyggnad 
har en behövlig översyn av belysningen i stora 
samlingslokalen genomförts. Utomhus har en 
ny parkeringsplats anlagts. 

Föreningens webbredaktör fortsätter sitt fina 
arbete och vår webbsida, www.orkesta.nu 
fortsätter att dra till sig läsare. 

Under året har föreningen producerat och 
delat ut till hushållen i Orkesta fem fyrsidiga 
och ett flertal 1-2-sidiga Informationsblad 
över verksamheten. 

Avslutningsvis vill vi i styrelsen framföra vårt 
TACK till alla, privatpersoner, lokala 
företagare, Vallentuna Fritidsnämnd och 
Kulturnämnd, som på olika sätt stöttat 
Orkesta hembygdsförening i dess verksamhet 
under det gångna verksamhetsåret. 

2006-01-10 
Styrelsen för Orkesta hembygdsförening  

  
På bilden till vänster överlämnar Gunnar Bergsten skrivelsen 
till Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Olle Wallin (t.v.) 

Lördag 28 januari  kl 20 

-för medlemmar, men ta gärna med en gäst 
-"Happy hour" kl 20-21 

Pubafton i Bygdegården 

Musik: Clas Swanberg  

  

Söndag 19 februari kl 18 Årsmöte i Bygdegården 

Lördag 25 mars kl 14 Barnteater: Guldlock och de tre björnarna 

Lördag 8 april kl 20 Pubafton i Bygdegården 

Lördag 22 april kl 10 Städdag Bygdegården 

Söndag 30 april kl 20.45 Valborgsfirande på Orkesta IP

Lördag 20 maj kl 11 Kulturutflykt 

Torsdag 22 juni   Klädsel av midsommarstång  

Fredag 23 juni kl 13.30 Midsommarfirande vid Bygdegården

Fredagskvällar kl 19 - 22 Ungdomsverksamhet i Bygdegården 


