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Styrelsen
Har under verksamhetsåret 2021 haft följande sammansättning:

Ordförande Peter Rimbe

1: vice ordförande Michel Vulic´

Protokollförare Åsa Westberg

Kassör Gunilla Forsberg

Ledamöter Lotta Forsberg, Eva Jansson, Lize Nelzén, Irene Öman 

Revisorer under 2020 har varit Ylva Byström och Susanne Larsson med Inger Mattson som suppleant.

Valberedning ingen utsedd valberedning, detta har hanterats av styrelsen.

Redaktör och webbansvarig var Peter von Schoultz

Under 2021, föreningens 72: a verksamhetsår har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden.

Antalet betalande medlemmar i föreningen var vid verksamhetsårets slut 197 hushåll.

I hembygdsföreningens stadgar anges att föreningen skall verka för bygdens kulturella utveckling, 

tillvarata den egna bygdens natur och den befintliga kulturen samt den egna bygdegården. 

Ekonomiskt genomförs detta genom medlemsavgifter samt intäkter från olika aktiviteter och 

uthyrning av bygdegården. Föreningens ekonomi är god.

Aktiviteter 2021
Även under 2021 så har Coronapandemin påverkat föreningens aktiviteter. Planerade aktiviteter för 

året har fått ställas in med undantag för:

Årsmötet

Årsmötet fick pga. pandemin flyttas till den 18:e april och hölls då utomhus. Besöktes av ett tiotal 

medlemmar. 

Midsommarafton årets största aktivitet för föreningen blev även detta år inställd. Styrelsen lövade 

midsommarstången och på midsommarafton hade ett antal personer spontan picknick på gräsplanen

runt stången. 

Barnteater 

Den 17 oktober gav Teater Tummeliten ”Guldlock och de tre björnarna” för glada 36 besökare. 



Konstutställningen andra advent. 

Adventsfirande med konstutställning den 4:e december. Det blev en trevlig och välbesökt dag. 

“Gamla och nya” utställare visade och sålde sina alster, besökarna erbjöds allt från måleri och stickat 

till fårskinn, nybakat bröd och dörrkransar. 

Föreningen sålde hembakat bröd, senap och lotter och i serveringen kaffe med hembakat bröd.

Tillbyggnad. Arbetet med tillbyggnaden färdigställdes och blev klart under försommaren.

Den nya tillbyggnaden ger oss ett lättillgängligt utrymme för bord och stolar samt en ny in/utgång 

med ramp för rörelsehindrade.

Föreningen har som tidigare år haft glädjen av Kyrkans förskola som hyresgäst i lilla lokalen. 

Förskollärare har varit Renée Paulsson. Öppna förskolan i bygdegården som har öppet två dagar i 

veckan fyller en mycket viktig funktion för våra föräldrar med barn, inte minst för dem som är 

nyinflyttade i Lindholmen. Kyrkan bedriver även ungdomsverksamhet en eftermiddag i veckan.

Men även Öppna förskolan och ungdomsverksamheten har påverkats under året av 

Coronapandemin och dess restriktioner och har haft begränsade öppettider. 

Coronapandemin har även detta år påverkat föreningens uthyrningar av lokalen.  Bokade fester och 

sammankomster har blivit avbokade eller framflyttade. Föreningen har följt gällande restriktioner när

det gäller uthyrning av lokalen. 

Föreningens webbredaktör fortsätter sitt utmärkta arbete. Hemsidan har adress www.orkesta.nu.

Vi finns även på Facebook under namnet Orkesta Bygdegård Lindholmen, där vi också presenterar 

kommande aktiviteter. 

Avslutningsvis vill vi i styrelsen framföra vårt Tack till alla privatpersoner, lokala företagare, samt 

Vallentuna Kulturnämnd, som på olika sätt stöttat Orkesta hembygdsförening i dess verksamhet 

under 2021. 
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