Ordföranden informerar.
Bästa Orkesta-bor,
först en senkommen men välment önskan om EN GOD
FORTSÄTTNING PÅ 2009! Hoppas de genomgångna
helgerna har varit trivsamma och gett tillfälle till god
samvaro.
Hembygdsföreningen har redan full aktivitet. Traditionell
julgransplundring avhölls i Bygdegården på trettondagen
med ett 40-tal deltagare som med liv och lust sjöng och
dansade ut julen för denna gång.

Kallelse

till årsmöte i Orkesta
Hembygdsförening
Dag: Söndag 22 februari
Tid: 18.00
Plats: Orkesta bygdegård
Under mötet bjuds det på kaffe med dopp.
Motioner och förslag skall vara styrelsen
tillhanda senast 15 februari. Motioner kan
lämnas i föreningens brevlåda vid ICA
Lindholmen eller till någon i styrelsen.

Vårens aktiviteter finns listade på sista sidan i
informationsbladet. Speciellt vill jag framhäva "Det
fullständigt flexibla fruntimret" med välkända
Lindholmenbon, skådespelerskan Kim Anderzon den 14
mars i Bygdegården. Se till att vika den kvällen för ett
alldeles speciellt uppträdande!

Kommunen avser att genomföra samråd med
allmänheten på tider och platser som meddelas på
kommunens hemsida och i Vallentunasteget. För
Lindholmens del blir det samrådsmöte tisdagen den
10 februari 2009 kl. 19.00-20.30 i Gustav
Vasaskolans matsal. Här finns det möjlighet att vara
med och lämna egna synpunkter på kommunens
framtid! Fram till den 4 mars kan man lämna
skriftliga synpunkter främst per e-post till
kommun@vallentuna.se eller med vanlig post till
Vallentuna kommun, Kommunstyrelsen, 186 86
Vallentuna. Har Du något Du vill ha framfört genom
Hembygdsföreningen så hör av Dig till någon av
styrelsens medlemmar senast den 20 februari!

Föreningens årsmöte hålls den 22 februari i
Från Vallentuna kommun har föreningen i dagarna mottagit
Bygdegården. Kallelse, verksamhetsberättelse för
för eventuellt yttrande ”Samråd om ÖVERSIKTSPLAN
2008 och verksamhetsplan för 2009 finns i detta
2010-2030 för Vallentuna kommun”. Handlingarna i detta
informationsblad. Alla är hjärtligt välkomna!
ärende finns tillgängliga för allmänheten på kommunens
hemsida www.vallentuna.se, på biblioteken i Vallentuna,
Karby och Kårsta, vid kommunens reception, Tuna torg 1
och vid samhällsbyggnadsförvaltningen, Tuna torg 2, 2 tr.

