Profilen: Vi fortsätter nu vår presentation av styrelsemedlemmarn
i Orkesta hembygdsförening, och turen är kommen till
z

Lars Fajerson, kassör

Vem är Lars Fajerson?
-Jag är född och uppvuxen i Stockholmsförorten
Abrahamsberg. Flyttade hemifrån till Solna där jag
kom att bilda familj med Solveig. Fick vårt första
barn 1979. När vi 1982 fick två barn på ett bräde
började lägenheten kännas trång och vi började titta
efter en större lägenhet. På hösten 1982 fick vi ett
erbjudande om att hyra ett hus på Slumsta gård i
Lindholmen. Vi bestämde oss för att tacka ja till
erbjudandet och efter ett års upprustning och
renovering blev vi Orkesta bor 1984. Nu har barnen
flyttat hemifrån och Solveig och jag också. Vi
lämnade nämligen Orkesta 2002 och köpte oss ett
hus i Vallentuna centralort. Efter att ha bott 18 år i
Lindholmen känns Orkesta som min hembygd där mina
barn har vuxit upp. Till vardags jobbar jag på
Kungliga Tekniska Högskolan med olika
säkerhetsfrågor.

generationer. Jag önskar också att flera skulle bli
medlemmar i föreningen, både för att förbättra vår
ekonomi men också för att visa att man tycker att
hembygdsföreningen behövs med sina aktiviteter som
värnar om viktiga traditioner och vår rika kulturbygd. Nu
står midsommar för dörren, vår årliga största aktivitet
som lockar mer än 500 personer på midsommarafton, så
ni som ännu inte blivit medlemmar visa oss att det här är
något ni vill ha kvar.

Varför medlem i Hembygdsföreningen
och sedan hur länge?
-Jag gick med i Orkesta hembygdsförening samma år
som jag flyttade dit. Jag tycker att det är viktigt
att stödja de lokala föreningarna som verkar för att
utveckla bygden, sysselsätta våra barn och ungdomar
eller på annat sätt engagerar sig för andra än sig
själva.

Ansvarsområden i styrelsearbetet?

-1998 blev jag invald i styrelsen i Orkesta
hembygdsförening. Jag fick det hedersamma
uppdraget att bli föreningens kassör vilken post jag
fortfarande innehar.

Hur trivs du med styrelsearbetet?

-Kassörsjobbet har varit mycket stimulerande då vi
under åren har lyckats att få en bra ekonomi och
kunnat göra flera stora investeringar i vår
bygdegård.

Framtidstro vad gäller Hembygdsföreningens arbete och varande?

-Styrelsearbetet är ofta ett stimulerande arbete
där jag under alla år jag har varit aktiv har fått lära
känna många engagerade personer som har lärt mig
både att stöpa ljus och hur en järnålders grav
avtecknar sig i skogen. Jag önskar att fler yngre
skulle vilja engagera sig i hembygdsarbetet så att
traditionerna kan föras vidare till kommande

Lars guidade oss vid årets kulturutflykt i OrkestaLindholmen, se artikel på motstående sida

Bli medlem i Orkesta Hembygdsförening!
Medlemsskap (gäller för hel familj) kostar 150:-. Som
medlem stöder Du föreningens arbete! Bor Du i Orkesta
kan Du hyra Bygdegården billigt. Du som vill hyra kontakta Åsa Westberg (08-512 403 34 eller 073-588
76 11). Vissa av våra tillställningar kräver också att Du
är medlem. Föreningens postgiro: 615 98 - 9

