Ordföranden informerar.
Bästa Orkesta-bor,
äntligen, lagom till skolavslutningen, verkar
det efterlängtade sommarvädret med sol
och värme ha gjort sin entré. När detta
skrivs visar termometern på drygt 20
grader och som fotbollsintresserad känner
man sig kluven till att sitta framför TV-n
och följa Sveriges öden i fotbolls-VM. Tur
att inte problemen är större!
På tal om vädret så visade det sig från sin
sämsta sida i samband med årets
kulturutflykt. Detta till trots, så
genomförde en tapper skara en mycket
lyckad cykeltur i Lindholmens intressanta
kulturbygd. Mera om detta finns att läsa på
annat ställe i detta Info-blad.
Att det kan löna sig att larma visar utdraget
här till höger ur ett protokoll från
Vallentuna Kommuns
Samhällsbyggnadsnämnd som vår
webbredaktör, Peter von Schultz, plockat
upp på nätet. Av protokollet framgår att
800 tkr reserverats för genomförande av
åtgärderna under 2006! Ett stort TACK till
Alla Er som genom Er underskrift stödde
vår skrivelse till Kommunen!
Som ett led i vår strävan att modernisera
Bygdegården har styrelsen inlämnat en
skrivelse till Kommunen med begäran om ett
bidrag för om- och tillbyggnad av köket.
Detta är en i hög grad behövlig åtgärd
efterfrågad av både oss själva samt våra
hyresgäster.
Avslutar med att hälsa Er mycket välkomna
till föreningens traditionella
midsommarfirande som startar med att
midsommarstången smyckas kl 19.00
torsdagen den 22 juni och fortsätter med
sedvanliga festligheter på midsommarafton.

Pengar beviljat: 800 tkr till övergångsställe med refuge vid
Humlevägen samt upprustad gång/cykelväg mellan GVS och
Bygdegården.

Hembygdsföreningens namninsamling
för ett trafiksäkrare Lindholmen ger
resultat!
På Vallentuna kommuns webbplats www.vallentuna.se
kan man i protokollet från
Samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsutskott 4 april i
år läsa om beslutade trafiksäkerhetsåtgärder för 2006.
Som punkt 6 återfinns "Trafiksäkerhetsåtgärder i
Lindholmen":
"Trafiksituationen på Lv 950, Lindholmsvägen, igenom
Lindholmen kräver trafiksäkerhetsåtgärder för att
säkerhetsställa en hastighetssänkning i anslutning till
Gustav Vasa skolan. I dessa ingår upprustning av
gång/cykelvägen mellan Gustav Vasa skolan och
Bygdegården samt hastighetssänkande åtgärder på
Lindholmsvägen i form av ett övergångställe med refug."
Det finns alltid behov av frivilliga krafter och Du får
gärna höra av Dig till någon i styrelsen om Du vill hjälpa till.
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