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

Gunilla Lundh, ansvarig för ungdomsverksamheten "Gården"

Vem är Gunilla Lundh?

Ansvarsområden i styrelsearbetet?

43 år - trädgårdsarkitekt - två barn, Moa-Li 14 och
Lukas 11.

Jag ansvarar för ungdomsverksamheten i styrelsen. Det
innebär rent konkret att ta hand om den ungdomsgård vi
startat i "huset" på fredagkvällar. Dit är traktens
ungdomar välkomna att vara och umgås, spela biljard, pingis
mm varje fredag kväll mellan 19 och 22. Verksamheten är
helt ideell och drivs av frivilliga föräldrar. Jag tycker att
det är oerhört viktigt att vi vuxna finns med så mycket det
bara går och så länge det bara går runt våra barn. De
behöver oss!! Jag kan se det som ett personligt
misslyckande när en olycka av det slag som hände vid
Teknikvägen för ett antal veckor sedan inträffar. Jag
frågar mig så ofta VARFÖR och VAD KAN VI VUXNA
GÖRA. Svaret blir alltsom oftast: Jo, det vi kan göra är att
jobba i det lilla, att finnas för våra barn, lyssna på dem och
prata med dem, vara på dem och att göra det lite besvärligt
för dem att hitta på hyss.

Hur trivs Gunilla med styrelsearbetet?

Det är väldigt givande och kul att jobba i styrelsen med
detta område. Jag kan erkänna att det inte är varje gång
jag med lätta steg masar mig till "gården" för att vara där
en fredagkväll, men banne mig - jag studsar därifrån glad
och påfylld av positiva vibrationer varje gång.

Framtidstro vad gäller
Hembygdsföreningens arbete och varande?

Varför medlem i Hembygdsföreningen
och sedan hur länge?

Medlem sedan 14 år för att jag tycker att man bör
ställa upp för sin bygd. Jag tror på att man ska jobba
bort anonymiteten inför sin plats för om man känner
sig "hemma" och delaktig tar man automatiskt på sig
ett ansvar för sin omgivning både mänskligt och
materiellt.

För framtiden inom bygdegårdsföreningen hoppas jag på att
kunna smitta fler aktiva medborgare att ta del av detta
fantastiska forum. Jag tror vi människor behöver
traditioner att samlas kring och att arbeta tillsammans mot
gemensamma mål utan att någon i slutändan vinner
ekonomiskt på det. Jag tror att vi måste vakna upp och se
att här jobbar det faktiskt människor frivilligt med att
t.ex. se till att vi får en midsommarstång att gå och dansa
runt på midsommarafton. Det är saker som många kanske
tar för givet, som vi förväntar oss ska finnas för att det
alltid funnits där.
För den närmaste framtiden tänkte jag fundera lite kring
omgivningarna runt bygdegården. Tänk om vi kunde få till en
vacker park runt "huset", med lekplats och möjlighet till att
umgås även när ingen styrd verksamhet pågår.
Så under vintern tänkte jag skissa lite på det. Kom gärna
med förslag.
ALLA BEGRÄNSNINGAR FINNS BARA
INNE I SKALLEN.

