Ordföranden informerar.
Bästa Orkesta-bor,
Efter en minst sagt märklig midvinter följd av en
kort men ganska intensiv senvinter börjar nu våren
göra sig påmind. Ansamlingen av fåglar vid
fågelbordet har minskat och nu markerar de sin
närvaro allt intensivare i skog och mark. Lärkan slår
i skyn sin drill (miljöfara?) och skatornas
bobyggnad är i full gång. Efterlängtat och härligt!
I hembygdsföreningen har vi genomfört ett antal
aktiviteter. Vid det inte särskilt välbesökta
årsmötet i februari fick styrelsen en ny och
mycket välkommen medlem, Therese Janson, som
presenterar sig själv på annat ställe i detta blad.
Vid vårens enda pubafton deltog ett 60-tal
dansande som underhölls av Electric Markim
Orchestra.

Teater Tittut gästade bygdegården i slutet på
mars. Ett 80-tal (rekord!) barn och vuxna följde
med glädje och spänning Lilla syster kanins äventyr.
På programmet framöver står nu vinprovning, en
programpunkt som finns beskriven på annat ställe i
detta blad.
Vi samlas den 26 april till sedvanlig städdag vid
bygdegården. Alla är välkomna att deltaga samt
njuta av traditionell sopplunch.
Valborgsmässoafton blir det som vanligt brasa vid
fotbollsplanen efter fackeltåg från skolan. Till
detta arrangemang, som genomförs i samarbete
mellan Hembygdsföreningen och MOIF hälsas alla
varmt VÄLKOMNA!!

Vid ”hearingen” med kommunföreträdare, en
Slutar för nu med de bästa VÅRHÄLSNINGAR till
uppföljning av oktobermötet 2005, var stora salen i
Er Alla
bygdegården välfylld. I diskussionerna om
trafiksituationen i Lindholmen, gång-cykelväg till
bygdegården och fotbollsplan, övergångsställe vid
Humlevägen, trafiken på Roslagsbanan mm deltog
ett flertal mötesdeltagare intensivt och
kommunföreträdarna fick en hel del med sig att
fundera på och förhoppningsvis försöka åtgärda. På
dagordningen till samhällsbyggnadsförvaltningens
sammanträde den 25 mars fanns frågan om pengar
till byggnad av en gång-cykelväg i Lindholmen med!
Något protokoll från mötet fanns inte redovisat
när dessa rader skrevs.

Publikbild från "hearingen" med kommunföreträdarna i början av mars. Läs mer inne i bladet och
på webben www.orkesta.nu

