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Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 haft följande sammansättning:

Ordförande Marie-Louise Jansson
Vice ordförande Peter Rimbe
Protokollförare Åsa Westberg
Kassör Elisabet Wass
Ledamöter: Roland Janson, Hans Larsson, Gunnar Bergsten, Håkan Nilsson, 

Gunnar Sundqvist och Susanne Lindstedt.

Revisorer under 2011 har varit Ylva Byström och Susanne Larsson med Inger Mattson som 
suppleant.

Valberedning under 2011 var Lennart Jansson (sammankall.) och Kerstin Lindström

Redaktör och webbansvarig var Peter von Schoultz.

Orkesta hembygdsförening bildades 1949. Under 2011, föreningens 62:dra verksamhetsår, har 
styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden.

Antalet betalande medlemmar i föreningen var vid verksamhetsårets slut 206 hushåll.

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 och uthyrning av Bygdegården.  Kulturnämnden har också beviljat bidrag till 
barnteaterverksamheten. Föreningens ekonomi är god.

Under 2011 har följande aktiviteter genomförts: 
  

Årsmötet besöktes av ett 15-tal medlemmar. Till ny ledamot i styrelsen valdes Susanne 
Lindstedt. I övrigt kvarstår styrelsen som tidigare.

Valborgsmässoafton firades på sedvanligt sätt vid fotbollsplanen i samarbete med Markim-
Orkesta IF. Fackeltåg, brasa och vårsånger samlade som vanligt en stor mängd deltagare. 
Firandet avslutades med ett fyrverkeri.

”Perenn- och plantbytardag” genomfördes i maj med ett utökat antal intresserade besökare 
även detta år. De köpte och bytte till sig nya växter och tog del av varandras erfarenheter, 
samtidigt som det serverades kaffe och kanelbulle i den vackra hagen vid hembygdsgården.

Gökotta firades i år vid Granbyhällen. Då det därifrån inte är långt till sockengränsen, tyckte 
vi det var passande att också bjuda in våra grannar i Markim. Majsolen värmde skönt när de 
45 församlade intog sin frukost i det gröna.
 Efteråt kunde den som ville, ta en titt i ” Hökeriet ” där Lise Nelzén berättade om 
verksamheten. 
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Den av Vallentuna naturskyddsförening anordnade utflykten till det  naturskyddsvärda 
området mellan sjöarna vid Lindholmens gård samlade många av våra gemensamma 
medlemmar.

Årets stora begivenhet var som vanligt midsommarfirandet vid Bygdegården. I vackert 
väder lockades omkring 800 deltagare till dans runt lövad midsommarstång. Christer 
Lundqvist, Lennart Jansson och Maria Hazer som spelade och Lotta Mattsson som ledde 
dansen runt midsommarstången kunde glädja sig åt ett aktivt deltagande. Även övriga 
aktiviteter vid festplatsen rönte stor uppmärksamhet.

Barnteatern framförde två föreställningar under året. Under våren var det ” Pomperipossa” 
och under hösten ” Bockarna Bruse” som roade de yngsta och föräldrar. Speciellt det unga 
gardet deltog med liv och lust i föreställningarna.

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

Pubafton har genomförts under våren, dock med något färre deltagare än tidigare.  Levande 
musik och hög stämning kännetecknade ändå kvällen.

Andra helgen i Advent firades med en konstutställning där Björn Berglund, numera 
Lindholmenbo, visade målningar i olja och akvarell.
För att öka på julstämningen fanns kransar samt mossa och olika sorters ris, för egna 
dekorationer, till försäljning, liksom lokalt producerat hantverk.
De närmare 100 personer som besökte oss under helgen för att njuta av konst, och kanske 
handla en julklapp, kunde också se en miniutställning av gamla husgeråd och ta en fika i 
serveringen.

Föreningen har som tidigare år haft glädjen av Kyrkans öppna förskola som hyresgäst i lilla 
lokalen. Aktiviteten, som leds av Gertie Edin, fyller en mycket viktig funktion för våra unga 
föräldrar med barn, inte minst de som är nyinflyttade i Lindholmen. Besökande föräldrar med 
barn har ökat under året.
 Kyrkans barn och ungdomskörer hade sin våravslutning med gudstjänst i Bygdegården med 
efterföljande tårtkalas uti vår vackra miljö vid gården.
Under hösten startade också, en kväll i veckan, Vallentuna församling ” Skuff ”  en 
friluftsverksamhet som riktar sig till 8 - 11 åringar.

Bygdegården har under året, vid 216 tillfällen, haft en aktivitet i form av uthyrning till olika 
sammankomster, privata fester, föreningar och arrangemang i egen regi.

Under året har föreningen varit representerad i en referensgrupp i Vallentuna 
folkrörelsearkivs arbete med att dokumentera Vallentuna kommun under åren 1964- 1983, en 
uppföljning av filmen om Vallentuna 1953- 1963.

Larm har installerats.

Nya Högtalare har monterats i stora salen.
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Målningsarbeten med renovering av fönster och byte av fönsterfoder pågår.

Boden har fått nytt tak.

Avloppet i källaren har rensats grundligt efter en besvärlig översvämning.

Ungdomsrummet i källaren har målats och fått ny matta och belysning, och  golvet i toa och 
dusch har belagts med klinker.

Ansökan om bidrag till renovering av yttertak har inlämnats till Vallentuna kommun och 
Boverket.

Beslut har tagits i Vallentuna trafiknämnd om förlängning av Gång och Cykelväg från 
Gustav Vasa skolan till Bygdegården samt övergång till IP.

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

Under året har föreningen producerat och delat ut ett tiotal informationsblad till hushållen i 
Orkesta.

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 2011.
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