Verksamhetsberättelse... (Forts från sid 3)
I oktober tog föreningen initiativ till framförandet av
en teaterföreställning för vuxna. Friteatern gav den
mycket trevliga föreställningen ”Tänk om.” Tyvärr var
antalet personer som ville se teater på hemmaplan
bara ett 40-tal.
Under våren och hösten har ungdomsaktiviteter för
bygdens något äldre ungdomar ordnats i föräldraregi
en kväll i veckan i Bygdegården. De föräldrar som
engagerar sig i dessa aktiviteter förtjänar verkligen
beröm.
Pubaftnar har genomförts fördelat på två på våren
och två på hösten. Bra deltagarantal, levande musik
och hög stämning har som vanligt kännetecknat
dessa kvällar.

För att minska kostnaderna
för den elektriska
uppvärmningen av
Bygdegården har en
värmepump beställts.
Leverans och montering av
denna kommer att ske i
januari 2007.
Den till kommunen i december 2005 inlämnade
skrivelsen rörande ”Trafiksäkerhet och dålig
belysning i Lindholmen/Orkesta” har under året
resulterat i att kommunen dels har presenterat
ritningar över hur en ny gång/cykelväg skall dras från
macken till Bygdegården och del hur ett nytt
övergångsställe skall anläggas vid Humlevägen. Pengar
har också avsatts för dessa projekt . Arbetena kommer
enligt uppgift från ansvarigt håll i kommunen att på
börjas så snart väderförhållanden tillåter våren 2007.

Under året har föreningen som tidigare år haft glädjen
av Kyrkans öppna förskola som hyresgäst i lilla
Föreningens webbredaktör fortsätter sitt fina arbete och
lokalen. Denna aktivitet, som leds av Christina
vår hemsida uppmärksammades på riksnivå under
Berglund, fyller en mycket viktig funktion i socknen.
december. Hemsidan har adress www.orkesta.nu.
Bygdegården har under året, vid 29 tillfällen, varit
uthyrd till olika sammankomster och privata fester.
Under året har föreningen varit representerad vid
möten med Samrådsgruppen för
hembygdsföreninger i Vallentuna kommun.
Bygdegården har varit föremål för fortlöpande
underhåll inomhus och ute. Förhoppningen är att
köket skall bli föremål för om- och tillbyggnad under
2007. Vallentuna kommun har lovat lämna bidrag till
detta om Boverket ger ekonomiskt bidrag. Ansökan
har inlämnats till Boverket och beslut emotses under
våren 2007.

Under året har föreningen producerat och delat ut till
hushållen i Orkesta fem fyrsidiga och ett flertal 1-2sidiga 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 2006.
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Aktiviteter vinter-vår 2007
Lördag 27 januari kl 20

Pubafton i Bygdegården

Söndag 18 februari kl 18

Årsmöte i Bygdegården

Lördag 17 mars

Barnteater i Bygdegården

Lördag 31 mars kl 20

Pubafton i Bygdegården

Lördag 21 april

Vinprovning i Bygdegården

Lördag 28 april kl 10

Städdag vid Bygdegården

Måndag 30 april kl 20.45

Valborgsfirande på Orkesta IP

Torsdag 21 juni

Klädsel av midsommarstång

Fredag 22 juni kl 13.30

Midsommarfirande vid Bygdegården

Fredagskvällar kl 19 - 22

Ungdomsverksamhet i Bygdegården

-"Happy hour" kl 20-21

-för medlemmar, men ta gärna med en gäst

-se kallelse på sid 1

