
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 
FÖR ORKESTA HEMBYGDSFÖRENING

Styrelsen har under verksamhetsåret 2006 bestått 
av:  
  
Ordförande Gunnar Bergsten  
Vice ordförande Peter Rimbe  
Protokollförare Ingemar Borelius  
Kassör Lars Fajerson  
Ledamot Susanne Lindstedt  
Ledamot Gunilla Lundh 
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)  
Marie Lundqvist  

Redaktör och webbansvarig: Peter von Schoultz 

Under 2006, föreningens 57:e verksamhetsår, har 
styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden. 
Antalet betalande medlemmar i föreningen var 214, 
en minskning med 2 jämfört med 2005.  

I hembygdsföreningens stadgar anges att föreningen 
skall verka för bygdens kulturella utveckling, 
tillvarata den egna bygdens natur och den befintliga 
kulturen samt driva den egna Bygdegården. 
Ekonomiskt genomförs detta genom medlemsavgifter 
samt intäkter från olika aktiviteter. Från Vallentuna 
Kulturnämnd har för vuxenverksamheten mottagits 
ett bidrag och Kulturnämnden har också garanterat 
ett penningbelopp för barnteaterverksamheten. 
Föreningens ekonomi är god. Föreningen innehar 
3000 aktier i Elverket, Vallentuna. 

Under 2006 har följande aktiviteter 
genomförts:  

Julgransplundringen samlade ett 70-tal deltagare 
vilka till musik traditionellt framförd av Bert 
Lindström och Lennart Jansson och under Kerstin 
Lindströms engagerade lekledning dansade ut julen. 
Fiskdammen, där det nappade varje gång, tilldrog sig 
särskild uppmärksamhet hos de yngsta.  

Årsmötet besöktes av ett 25-tal medlemmar. 
Samtliga styrelsemedlemmar på tur att avgå 
omvaldes för en ny mandatperiod och ny i styrelsen 
blev Gunilla Lundh.  

Valborgsmässoafton firades på sedvanligt sätt 
på fotbollsplanen i samarbete med Markim-
Orkesta IF. Trots kraftig blåst samlade fackeltåg 
och brasa en stor mängd deltagare. Fyrverkeriet 
som avslutade firandet var som vanligt storartat.  

 

Kulturutflykten genomfördes i uruselt väder. 
Detta till trots deltog ett 15-tal personer i en 
sightseeingtur per cykel runt Lindholmens gård. 
Medhavd matsäck avåts inne på Lindholmens 
gård där Viola Söderholm välvilligt erbjöd 
husrum.  

Årets stora begivenhet var som vanligt 
midsommarfirandet vid Bygdegården. I vackert 
väder samlades ett rekordstort antal firare. 
Antalet uppskattades till 700!! Nya musikanter 
för året var Maria Hazer med fiol, Ann-Christin 
Johansson och Elin Ohlsson med dragspel samt 
rutinerade Lennart Jansson med gitarr. 
Lekledarna Challis Lindström och Gunilla Lundh 
kunde glädjas åt stort deltagande i dansen kring 
midsommarstången. Även övriga aktiviteter rönte 
stor uppmärksamhet.  

Julmarknaden andra söndagen i advent samlade 
ett 60-tal besökare som förutom inköp från ett 
antal stånd kunde smaka på hembakade 
lussekatter till kaffet. Tomten deltog och delade 
ut uppskattade godispåsar till de yngsta. Eva 
Cronsioes minijulspel och tändande av 
utomhusgranen var andra trevliga inslag.  

Barnteatern framförde två föreställningar under 
året. På våren var det ”Guldlock och de tre 
björnarna” och på hösten ”Veva veva positiv” som 
underhöll de yngsta och även deras föräldrar. Det 
unga gardet deltog med liv och lust i 
föreställningarna.  
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