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Årets stora begivenhet var som vanligt
midsommarfirandet vid Bygdegården. I vackert väder
lockades omkring 700 deltagare till dans runt lövad
midsommarstång. Maria Hazer, Gunnar Fransson, Ewert
Ländin, Elwe Persson och Bengt Löfander som musikanter
och Lotta Mattsson som lekledaren kunde glädja sig åt ett
aktivt deltagande. Även övriga aktiviteter vid festplatsen
rönte stor uppmärksamhet.

Revisorer under 2008 har varit Ylva Byström och
Susanne Larsson med Inger Mattson som suppleant.
Valberedning under 2008 var Lennart Jansson
(sammankall.) och Marie Lundqvist.
Redaktör och webbansvarig var Peter von Schoultz.

Barnteatern framförde två föreställningar under året.
Under våren var det ”Lilla syster kanin” och under hösten
”Sagan om vanten” som underhöll de yngsta och även
deras föräldrar. Det unga gardet deltog med liv och lust i
föreställningarna.

Under 2008, föreningens 59:e verksamhetsår, har
styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden.
Antalet betalande medlemmar i föreningen var 227
hushåll, en ökning med 13 jämfört med 2007.

Under våren och hösten har ungdomsaktiviteter för
bygdens något äldre ungdomar ordnats i föräldraregi en
kväll i veckan i Bygdegården. Intresset för denna aktivitet
har ökat och de föräldrar som engagerar sig i dessa
aktiviteter förtjänar verkligen beröm.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2007 haft
följande sammansättning:

I hembygdsföreningens stadgar anges att föreningen
skall verka för bygdens kulturella utveckling,
tillvarata den egna bygdens natur och den befintliga
kulturen samt driva den egna Bygdegården.
Ekonomiskt genomförs detta genom medlemsavgifter
samt intäkter från olika aktiviteter. Från Vallentuna
Kulturnämnd har för vuxenverksamheten mottagits
ett bidrag och Kulturnämnden har också garanterat
ett penningbelopp för barnteaterverksamheten.
Föreningens ekonomi är god. Efter avslutad om- och
tillbyggnad av köket har utlovade bidrag utbetalts
från Boverket och Vallentuna Kommun.

Pubaftnar har genomförts fördelat på en på våren och två
på hösten. Bra deltagarantal, levande musik och hög
stämning har som vanligt kännetecknat dessa kvällar.
Under året har föreningen som tidigare år haft glädjen av
kyrkans barngrupp som hyresgäst i lilla lokalen.
Aktiviteten, som leds av Gertie Edin, fyller en mycket viktig
funktion. Bygdegården har under året, vid 55 tillfällen,
varit använd till olika sammankomster och privata fester.

Föreningen har under året till Vallentuna kommun
lämnat synpunkter på nytt kulturmiljöprogram för
Vallentuna kommun samt fått information från och lämnat
synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen rörande
Under 2008 har följande aktiviteter
kommunens planer för torpet Abrahamnsberg.
genomförts:
Kommunrepresentanterna utlovade en
utställningshandling för remissbehandling under hösten.
Julgransplundringen samlade ett 40-tal deltagare
Handlingen är ännu inte presenterad. Vid årsskiftet fick
vilka till musik, traditionellt framförd av Bert
föreningen från kommun handlingar rörande ”Samråd om
Lindström och Lennart Jansson och under Kerstin
ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 för Vallentuna kommun”.
Lindströms engagerade lekledning, dansade ut julen.
Synpunkter emotses av kommunen skriftligen senast den 4
Fiskdammen, där det nappade varje gång, tilldrog sig
mars 2009.
särskild uppmärksamhet hos de minsta.
Årsmötet besöktes av ett 20-tal medlemmar. Ny
ledamot i styrelsen blev Therese Jansson. I övrigt
kvarstod styrelsen som tidigare.
Kommunhearing genomfördes i mars varvid tre
företrädare för kommunen besvarade frågor från ett
50-tal föreningsmedlemmar. Särskilt intresse tilldrog
sig belysnings- och trafikförhållanden samt frågan
om lekplats i Lindholmen. Några löften lämnades inte
av kommunföreträdarna vilka dock lovade ta med sig
frågorna för vidare diskussion inom förvaltningen.
Vinprovning, avseende vitt vin, genomfördes i april
med ett 20-tal intresserade deltagare.
Valborgsmässoafton firades på sedvanligt sätt vid
fotbollsplanen i samarbete med Markim-Orkesta IF.
Fackeltåg och brasa samlade som vanligt en stor
mängd deltagare. Firandet avslutades med ett
storartat fyrverkeri.
”Tänka trädgård”, ett föredrag av Gunilla Lundh
rörande aktuella frågor inför kommande
trädgårdssäsong samlade ett 20-tal intresserade
åhörare.

Under året har föreningen varit representerad vid möten
med Samrådsgruppen för hembygdsföreninger i
Vallentuna kommun.
Om- och tillbyggnaden av Bygdegården avslutades
under januari med en invigningbuffé. I köket har
installerats en snabbverkande diskmaskin. Tyvärr utsattes
Bygdegården för inbrott med viss skadegörelse på dörr och
fönster vid två tillfällen i oktober. Polisen säkrade vid sin
undersökning ett antal spår men något gripande har ännu
inte genomförts. Planen väster om Bygdegården har under
våren planerats och gräsbesåtts.
Föreningens webbredaktör fortsätter sitt fina arbete.
Hemsidan har adress www.orkesta.nu. Under året har
föreningen producerat och delat ut till hushållen i Orkesta
fem fyrsidiga och ett flertal 1-2-sidiga Informationsblad
över verksamheten.
Avslutningsvis vill vi i styrelsen framföra vårt TACK till
alla, privatpersoner, lokala företagare, Vallentuna
Fritidsnämnd och Kulturnämnd, som på olika sätt stöttat
Orkesta hembygdsförening i dess verksamhet under 2008.
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