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

Gunnar Sundqvist, nyvald ledamot i styrelsen

Vem är Gunnar Sundqvist?

Jag är uppvuxen i Kalix - och är därmed en av
dom "inflyttade" till Lindholmen. Hösten 1978
flyttade vi in i det område som populärt kallas
"Skärholmen", vi kom då närmast från Märsta.
Jag har ett eget konsultbolag inom
husbyggnadsbranschen

Varför medlem i
Hembygdsföreningen och sedan
hur länge?
Vi gick med i Hembygdsföreningen direkt när
vi flyttade hit. Min fru, Berit, var också aktiv i
styrelsen under 80-talet. Orsaken att vi gick
med då var nog främst att det var ett sätt att
lära känna människor i vår hemort. Men numera
har det en helt annan innebörd för oss, det är
viktigt att känna till sitt närområde och den
kultur man bor och verkar i. Vi har ju faktiskt
bott längre tid här i Lindholmen än i
Norrbotten.

Ansvarsområden i styrelsearbetet?
Hur trivs Gunnar med
styrelsearbetet?
Vad styrelsearbetet leder till är ett oskrivet
blad, jag har knappt börjat, men det jag
känner som en uppgift är att få ännu fler
medlemmar till föreningen, vilket kan ge
bättre förutsättningar för ett bredare
styrelsearbete och fler delansvariga vid olika
arrangemang.

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. Vissa av våra
tillställningar kräver också att Du är
medlem. Föreningens postgiro: 615 98 - 9
Du som vill hyra - kontakta Åsa Westberg
(08-512 403 34 eller
073-588 76 11).

Framtidstro vad gäller Hembygdsföreningens arbete och
varande?
Hembygdsföreningen har ju redan lyckats att förstärka ekonomin och även
renovera och förbättra Hembygdsgården vilket ger ett större intresse från
allmänheten att vilja deltaga/hyra gården. Personlig kontakt med bl a de
inflyttade och presentera orten och vad Hembygdsföreningen står för, gör
och har gjort.
Några inom styrelsen har också en idé att samarbeta med Lions Club i
Vallentuna, där vi några är medlemmar, för att ytterligare skapa intresse och
förståelse för hembygdsföreningens viktiga verksamhet.

