Aktiviteter våren 2008
redaktionen@orkesta.nu

www.orkesta.nu

Lördag 2 febr kl 20.00
i Bygdegården

Pub-afton.
z

z

Entré 70 kr. För medlem, men ta
gärna med en gäst.
Glömt betala medlemsavgiften?
150 kr/familj.
Plusgiro 615 98-9.
Skriv namn/adress på talongen.

Söndag 17 febr kl 18.00

Årsmöte i Bygdegården

Torsdag 6 mars
Lördag 29 mars

Kommunhearing i Bygdegården
Barnteater i Bygdegården

Lördag 29 mars kl 20.00
Lördag 19 april
Lördag 26 april
Onsdag 30 april
Söndag 18 maj

Pubafton i Bygdegården
Vinprovning i Bygdegården
Vårstädning vid Bygdegården
Valborgsfirande vid Orkesta IP
"Att tänka trädgård".

Torsdag 19 juni

Midsommarstången smyckas vid
Bygdegården
Midsommarfirande vid Bygdegården
Ungdomsverksamhet i Bygdegården

- se kallelse på förstasidan

- Teater Titt-Ut bjuder på ”Lilla syster kanin”

- Föredrag i Bygdegården med Gunilla Lundh

Fredag 20 juni
Fredagskvällar kl 19 - 22
...fortsättning från sid 2
(Verksamhetsberättelse 2007)
Under året har föreningen varit representerad
vid möten med Samrådsgruppen för
hembygdsföreningar i Vallentuna kommun.

Den till kommunen i december 2005 inlämnade
skrivelsen rörande ”Trafiksäkerhet och dålig belysning i
Lindholmen/Orkesta” har tyvärr totalt fastnat i den
byråkratiska apparaten i så måtto att Kommunen och
Vägverket inte har kunnat enas om hur en förändring
skall genomföras eller bekostas. Fortsättning följer.

Föreningens webbredaktör fortsätter sitt fina arbete och
Under hösten har en genomgång och arkivering vår hemsida uppmärksammades på riksnivå under
av alla tillgängliga handlingar rörande
december. Hemsidan har adress www.orkesta.nu.
föreningens verksamhet skett. Tyvärr visade det
sig att handlingar för ett antal verksamhetsår
Under året har föreningen producerat och delat ut till
var bristfälliga eller saknades helt.
hushållen i Orkesta fem fyrsidiga och ett flertal 1-2sidiga Informationsblad över verksamheten.
Bygdegården har under hösten varit föremål för
en omfattande om- och tillbyggnad av köket.
Avslutningsvis vill vi i styrelsen framföra vårt TACK till
Arbetet sker huvudsakligen i egen regi och
alla, privatpersoner, lokala företagare, Vallentuna
beräknas vara avslutat under januari 2008.
Fritidsnämnd och Kulturnämnd, som på olika sätt
Som nämnts inledningsvis har föreningen för
stöttat Orkesta hembygdsförening i dess verksamhet
genomförande av köksrenoveringen erhållit
bidrag från Boverket och Vallentuna Kommun. under 2007.
För att minska kostnaderna för den elektriska
2008-01-01
uppvärmningen av Bygdegården har en
värmepump installerats i samlingssalen.
Styrelsen för Orkesta hembygdsförening

