VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007
FÖR ORKESTA HEMBYGDSFÖRENING
Styrelsen har under verksamhetsåret 2007 haft
följande sammansättning:
Ordförande Gunnar Bergsten
Vice ordförande Peter Rimbe
Protokollförare Åsa Westberg
Kassör Lars Fajersson
Ledamöter: Gunilla Lundh, Roland Jansson, Håkan Nilsson och
Gunnar Sundqvist.

Revisorer under 2007 har varit Ylva Byström och
Susanne Larsson med Inger Mattson som suppleant.

Valborgsmässoafton firades på sedvanligt sätt
vid fotbollsplanen i samarbete med MarkimOrkesta IF. Fackeltåg och brasa samlade som
vanligt en stor mängd deltagare. Firandet
avslutades med ett storartat fyrverkeri.
Vinprovning genomfördes för första gången i
föreningens regi. Ett 15-tal deltagare fick sig till
livs det bästa och det mesta om rödvin.

Årets stora begivenhet var som vanligt
midsommarfirandet vid Bygdegården. I vackert
Valberedning under 2007 var Lennart Jansson
väder samlades ett rekordstort antal firare.
(sammankall.) och Marie Lundqvist.
Antalet uppskattades till 800! Maria Hazer,
Gunnar Fransson, Ewert Ländin, Elwe Persson
Redaktör och webbansvarig var Peter von Schoultz. och Bengt Löfander som musikanter och Gunilla
Lundh som lekledare kunde glädjas åt stort
deltagande i dansen kring midsommarstången.
Under 2007, föreningens 58:e verksamhetsår, har
Även övriga aktiviteter rönte stor
styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden.
uppmärksamhet.
Antalet betalande medlemmar i föreningen var 214
vilket var oförändrat jämfört med 2006.
Barnteatern framförde två föreställningar under
I hembygdsföreningens stadgar anges att föreningen året. Under våren var det ”Sagan om pannkakan”
och under hösten ”Bockarna Bruse” som
skall verka för bygdens kulturella utveckling,
tillvarata den egna bygdens natur och den befintliga underhöll de yngsta och även deras föräldrar. Det
unga gardet deltog med liv och lust i
kulturen samt driva den egna Bygdegården.
Ekonomiskt genomförs detta genom medlemsavgifter föreställningarna.
samt intäkter från olika aktiviteter. Från Vallentuna
Kulturnämnd har för vuxenverksamheten mottagits Under våren och hösten har ungdomsaktiviteter
ett bidrag och Kulturnämnden har också garanterat för bygdens något äldre ungdomar ordnats i
ett penningbelopp för barnteaterverksamheten.
föräldraregi en kväll i veckan i Bygdegården.
Föreningens ekonomi är god. För pågående om- och Intresset för denna aktivitet har ökat och de
tillbyggnad av köket har bidrag utlovats från
föräldrar som engagerar sig i dessa aktiviteter
Boverket och Vallentuna Kommun. Föreningen har
förtjänar verkligen beröm.
under året sålt sitt aktieinnehav i Vallentuna Elverk
till Sörab AB.
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.

Under 2007 har följande aktiviteter
genomförts:

Under året har föreningen som tidigare år haft
glädjen av kyrkans barngrupp som hyresgäst i
lilla lokalen. Denna aktivitet, som tidigare leddes
av Kristina Berglund, från augusti Gertie Edin,
fyller en mycket viktig funktion.

Julgransplundringen samlade ett 50-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 Bygdegården har under året, vid 36 tillfällen,
varit ianspråktagen till olika sammankomster
särskild uppmärksamhet hos de yngsta.
och privata fester.

Årsmötet besöktes av ett 25-tal medlemmar.
Föreningen har under året till Vallentuna
Susanne Lindstedt, Ingemar Borelius och Jan
Nordahl avtackades då de avböjt omval. Ny ledamot i Kommun avgett remissvar på dels frågan om
”Naturkatalog Vallentuna Kommun” och dels
styrelsen blev Gunnar Sundqvist. I övrigt kvarstod
”Detaljplan för Bostäder vid Kulla omfattande
styrelsen som tidigare.
Lindholmen 2:1 och 3:1 samt delar av Kulla 1:1
m fl fastigheter i Stockholms län”.
...Fortsättning på sista sidan...>>>

