Ordföranden informerar.
Bästa Orkesta-bor,
Mitt i försommarvärmen, fjorton dagar före
midsommar är det dags igen för information
från hembygdsföreningen.
Jag börjar med en glad nyhet. Boverket har
beviljat Orkesta hembygdsförening ett bidrag
på 70.000 kr för om- och tillbyggnad av
bygdegårdens kök. Bidraget utgör 50 % av
budgeterade kostnader för projektet.
Resterande kostnader täcks till 30 % av
bidrag från Vallentuna kommun (beviljat) och
20 % får föreningen stå för själv. Boverket
hade 23.5 MSEK att fördela. Totalt hade 229
ansökningar om 98 MSEK inkommit varav 95
beviljades bidrag. Tack till Lars och Roland i
styrelsen som svarat för utformningen av vår
bidragsansökan. Styrelsen avser att
genomföra om- och tillbyggnaden av köket
under oktober månad då följaktligen
bygdegården är stängd för uthyrning.
Då det gäller frågan om ny gång/cykelbana till
bygdegården och fotbollsplan samt nytt
övergångsställe vid Humlevägen, så uppger
ansvarig på kommunkontoret att dessa frågor
är föremål för beredning hos Vägverket.
Kommunen har sagt OK men det är Vägverket
som slutgiltigt avgör när byggnationerna kan
starta.
Sedan föregående Info-blad har vi blivit
ombedda av Vallentuna
samhällsbyggnadsförvaltning att yttra oss
över ett förslag ”Angående detaljplan för
bostäder vid Kulla omfattande Lindholmen 2:1
och 3:1 samt delar av Kulla 1:1 m fl
fastigheter, i Stockholms län”. Styrelsens
yttrande återfinns i sin helhet på nästa sida.
Valborgsfirandet i samverkan med MOIF
genomfördes traditionellt med god uppslutning
av deltagare och sång av Trifoliumkören.

Meningslös vandalisering!
Några dagar före Valborg upptäckte vi att någon/några
vandaler hade dels totalförstört pilkastningsståndet vi
bygdegården och dels gjort åverkan på anslagstavlan. Det
är helt obegripligt hur man kan finna nöje i att förstöra på
detta sätt för andra!
I samband med vårstädningen vid bygdegården uppfördes
ett nytt pilkastningsstånd som alla ”pilkastare” kan ha
glädje av denna och kommande midsomrar.

Styrelsen fick onödigt jobb på städdagen med att bygga ett nytt
pilkastningsstånd efter vandalers framfart.

Programmet vid årets midsommarfirande vid bygdegården
finns beskrivet på baksidan av detta Info-blad. ALLA
hälsas varmt välkomna att deltaga både i smyckandet av
midsommarstången samt dans och lekar på
midsommarafton.
Slutar med en tillönskan om en SKÖN SOMMAR till ALLA
och ENVAR!

