Förslag till

Verksamhetsplan för Orkesta
Hembygdsförening år 2008
Föreningens huvuduppgifter är att värna om och
stödja användandet av bygdegården och att initiera
och stödja kulturella aktiviteter i Orkesta socken,
Vallentuna kommun.
Bygdegården
Bygdegården är föreningens viktigaste tillgång.
Genom att den hålls i ett attraktivt skick kan den
dels fungera som en naturlig mötesplats för
socknens invånare dels positivt bidra till föreningens
ekonomi genom olika slags kulturella aktiviteter,
ordnade eller understödda av föreningen och genom
uthyrning. För att den ska kunna bibehålla sin
attraktionskraft måste byggnader och tillhörande
parkmark fortlöpande underhållas.
Pågående om- och tillbyggnad av köket kommer att
avslutas under januari. Genom denna renovering får
vi ett modernt och funktionellt kök till fromma inte
minst för vår uthyrningsverksamhet. En mindre
utbyggnad åt väster av huvudbyggnaden i form av
ett förrådsutrymme för förvaring av bord och stolar
diskuteras. En välbehövlig översyn av bord och
stolar planeras. Ommålningen av utvändiga ytor
fortsätter.
Föryngringen av skogspartierna runt gården
fortsätter. Den påbörjade utgallringen fortsätter.
Återväxt av en gles, öppen, parkliknande skog med
övervägande lövträd och öppna vyer mot den
omgivande Orkestabygden uppmuntras. Buskar och
andra lättskötta växter planteras i syfte att skapa en
mer trädgårdsliknande miljö runt gården.
Belysningen utanför gården ses över i syfte att skapa
en tryggare och vackrare miljö.
Medlemsaktiviteter
Många arrangemang är årligen återkommande och
mycket uppskattade bland medlemmarna. Det gäller
bl. a. Valborgsmässofirandet, som ordnas i
samverkan med Markim-Orkesta IF,
midsommarfirandet och julgransplundringen. Allt
detta är arrangemang som gör det möjligt för de
boende i socknen att träffas under trevliga former.
Under våren planeras att genomföra en
vinprovningsafton samt att, inför sommaren, få
presenterat ett föredrag ”Att tänka trädgård” av vår
styrelseledamot Gunilla Lundh.
Under året avser vi att inbjuda till två
barnteaterföreställningar en på våren och en på
hösten. Föreningen medverkar också i eller stödjer
andra aktiviteter. En del av gårdens lokaler upplåts
regelbundet till Kyrkans barntimme.
Ungdomsverksamheten fortsätter under året med
stöd av intresserade föräldrar.

De uppskattade pubaftnarna fortsätter och
erbjuder möjlighet till dans till levande musik.
Möjligheter att anlita föredragshållare,
företrädesvis sådana som är bosatta i socknen,
utreds liksom möjligheterna att upplåta gården
till kurser arrangerade av de lokala
bildningsförbunden.
Styrelsen tar gärna emot förslag på andra öppna
aktiviteter som kan genomföras på bygdegården.
En särskild vikt läggs vid rekryteringen av nya
medlemmar och för detta ändamål planeras
framtagandet av en folder som presenterar
föreningen och dess verksamhet på ett trevligt
sätt.
Lär känna din hembygd
Ett torpinventeringsprojekt genomfördes för
några år sedan av en arbetsgrupp som gavs stöd
av Hembygdsföreningen. Föreningen är beredd
att stödja andra aktiviteter, initierade och
genomförda av medlemmar i föreningen, som
syftar till en fortsatt inventering av bygdens
historia.
Möjligheten att, i egen regi eller tillsammans med
andra föreningar, genomföra utflykter och andra
aktiviteter med syftet att ge de boende i socknen
möjlighet att lära känna sin hembygd diskuteras.
Värna om hembygden
En löpande dialog genomförs med församlingen
och andra lokala föreningar i syfte att gynna den
lokala miljön och lokala verksamheter.
Styrelsen deltar aktivt i planeringen av
arrangemang som är gemensamma för
Kulturnämnden och andra hembygdsföreningar i
kommunen.
Under våren kommer en uppföljning av mötet
med kommunföreträdare i oktober 2005 att
genomföras. Vid detta möte kommer att
efterhöras vad som skett sedan föregående möte
speciellt då med avseende på belysnings- och
trafikfrågor men även andra frågor av betydelse
och intresse för den lokala miljön kommer att
presenteras för kommunens företrädare.
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