Ordföranden informerar.
Bästa Orkesta-bor,
så var ännu en sommar över! Det känns nästan tjatigt att på
nytt konstatera att ”tiden flyger”. Lågtrycken avlöser
varandra och höstmörkret blir tyngre och tyngre. Vi får
försöka glädjas åt att vi ännu har ”sommartid” och att
brittsommaren förhoppningsvis inte sviker oss.
Hembygdsföreningen är tillbaka i selen igen efter
sommarvila. Vid vårt första styrelsemöte för säsongen
kunde vi i styrelsen glädjas över dels positiva reaktioner
till vårt midsommarfirande men också åt att vi kunde hälsa
ett 10-tal nya medlemmar välkomna i föreningen. Hoppas Ni
skall trivas i vår gemenskap!
Under hösten kommer vi , utöver sedvanliga pubaftnar och
barnteater, att under sakkunnig ledning få vara med om en
ölprovning. Barnteatern presenteras av Teater Tummeliten
som presenterar ”Sagan om vanten.” Tidpunkter för de
olika aktiviteterna finns angivna på baksidan av detta
Info-blad.
Jag vill också passa på och göra reklam för Bygdegården
som lokal om Du planerar någon aktivitet med många
deltagare. Ombyggnaden av köket med bl a tipptopp
diskmaskin har verkligen förhöjt lokalen. Föreningens
sekreterare, Åsa Westberg, svarar för uthyrningen.
Under hösten kommer förhoppningsvis information från
kommunen rörande den planerade gång- och cykelvägen
utmed Lindholmsvägen mellan Kulla-planen och befintlig
gång/cykelväg vid Trädgårdsvägen. Vi hoppas också på
information om hur det blir med övergångsställen vid
Humlevägen och vid fotbollsplan. Från kommunens
samhällsbyggnadsförvaltning har utlovats att under hösten
skall det komma en utställningshandling, rörande den
framtida utbyggnaden av Kulla-området, för
remissbehandling. Vi har också informerats om att
kommunen arbetar med förslag till nytt kulturmiljöprogram
och att föreningen får möjlighet att inkomma med
synpunkter på detta. Om någon läsare vill veta mer om
detta så kontakta någon styrelsemedlem.

Bilder från midsommar
vid Orkesta hembygdsgård
hittar du på webben:
orkesta.nu

Som framgår så finns det underlag för verksamhet i
föreningen även under höstens ”okveckor”.
Förhoppningsvis hittar Du som läser detta något som Du
vill deltaga i. Varmt välkommen hälsar på styrelsens vägnar

Varje vecka får vi e-post från närpolisen
med senaste händelserna i Vallentuna
närpolisdistrikt. Gå in på www.orkesta.nu
och läs vad som hänt i vårt närområde.

