VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ORKESTA HEMBYGDSFÖRENING
2014
Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Protokollförare
Kassör
Ledamöter:

Marie-Louise Jansson
Peter Rimbe
Åsa Westberg
Anita Melinder
Roland Janson, Hans Larsson, Gunnar Bergsten, Peter Scherdin,
Gunnar Sundqvist, Susanne Lindstedt, Eva Söderqvist, Gunilla Forsberg,
Lotta Forsberg Elisabet Wass.

Under verksamhetsåret har Hans Larsson frånsagts sig uppdraget som styrelsemedlem.
Revisorer under 2014 har varit Ylva Byström och Susanne Larsson med Inger Mattson som
suppleant.
Valberedning under 2014 var Lennart Jansson (sammankallande) och Kerstin Lindström
Redaktör och webbansvarig var Peter von Schoultz.

Under 2014, föreningens 65: te verksamhetsår, har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden.
Antalet betalande medlemmar i föreningen var vid verksamhetsårets slut 234 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 2014 har följande aktiviteter genomförts:
Julgransplundringen samlade ett 65-tal deltagare, vilka till musik av Christer Lundqvist och
Lennart Jansson och under Kerstin Lindströms engagerade lekledning, dansade ut julen.
Årsmötet besöktes av ett 25-tal medlemmar. Till ny ledamot valdes Anita Melinder, i övrigt
kvarstod styrelsen som tidigare.
Valborgsmässoafton firades i samarbete med en ungdomsgrupp från MOIF. Vi ordnade med
marknadsföring och de tillstånd som krävdes. Men för övrigt ansvarade MOIF för allt arbete som

krävdes både med bevattning före och vakt vid brasresterna på natten. De fick också den förtjänst
som blev vid försäljning av facklor och servering.
Lindholmenborna uppskattade att Valborgstraditionen fortsätter enligt gammal tradition efter det
snöpliga inställandet 2013.
”Perenn- och plantbytardag” genomfördes i maj med ett utökat antal intresserade besökare även
detta år. Många nyblivna tomtägare från Kulla-området kom och besökte oss i Bygdegården för
första gången. De köpte och bytte till sig nya växter och tog del av äldre Lindholmenbors
odlarerfarenheter, samtidigt som det serverades kaffe och kanelbulle i den vackra hagen vid
Bygdegården.
Gökotta firades i år vid Snickartorp av ett 30 tal personer där vi fick ta del av det arbete och den
pietetsfulla upprustning som pågår. Samtidigt som vi besökare i strålande vårsol och trevlig
gemenskap åt den medhavda frukosten, berättade den nuvarande ägaren Per Kristiansen om dess
tidigare ägare och hur han som den senaste i raden av ” torpare” med varsam hand och gamla
tekniker tagit sig an de ganska förfallna byggnaderna. Vi både imponerades och gladdes åt resultatet
hittills och önskar Per lycka till med det pågående renoveringsarbetet .
Årets stora begivenhet var som vanligt midsommarfirandet vid Bygdegården. I vackert väder
lockades närmare ett tusental besökare till dans runt lövad midsommarstång. Christer Lundqvist,
Lennart Jansson och Maria Hazer spelade och Kerstin Lindström tillsammans med Charlotte
Persson ledde dansen runt midsommarstången och kunde glädja sig åt ett aktivt deltagande.
Även andra aktiviteter rönte stor uppmärksamhet. För att nämna några, ett stort tack till de populära
skrindorna, och till alla som bakar till serveringen. Det har blivit tradition för många besökare att
gotta sig åt hembakade bullar och kakor.
Glädjande för oss i styrelsen var att även i år många av våra medlemmar hade anmält sitt intresse att
hjälpa till.
Vid klädsel av midsommarstången och uppsättning av stånd kvällen före deltog ett 30 tal vuxna och
barn med liv och lust i förberedelserna till festen.
Ett mycket väl genomfört midsommarfirande av ett 50-tal aktiva.
Barnteatern framförde två föreställningar under året. Under våren var det ”Petter och hans fyra
getter” och under hösten ”Tre små grisar” som roade de yngsta och föräldrar. Speciellt det unga
gardet deltog med liv och lust i föreställningarna.
Den senaste föreställningen hade över nittio besökare vilket lovar gott för framtiden.
Ungdomsaktiviteten ”Fredagsgården” för årskurs 6 som drivits av engagerade föräldrar har varit
nedlagd under året. Men vi vet att det finns intresse från föräldrar till yngre barn att ta upp
aktiviteten och ansvaret framöver igen, vilket vi i styrelsen till fullo stöder och uppskattar.
Fototävling med utställning. Före sommaren utlystes en fototävling med temat ”Mitt OrkestaLindholmen”. 17 fotografer skickade in 57 bilder till tävlingen och i oktober ordnades en utställning
i Bygdegården av alla de fina bilderna. Besökarna fick rösta fram segrarna. Tanken är att upprepa
fototävlingen med nytt tema.
Andra helgen i Advent firades för fjärde gången med en mycket uppskattad konstutställning,där
fyra utställare med lokal anknytning visade sin alster. Lina Söderberg och Pär Forsgren visade
järnsmide, Mia Andersson och Arne Lind målningar och elever från Åva gymnasium ett projekt för
”Unga företagare”.
För att öka på julstämningen fanns kransar samt mossa och olika sorters ris, för egna dekorationer,
till försäljning,
De närmare 100 personer som besökte oss under helgen för att njuta av konst, och kanske handla en

julklapp, kunde också ta en fika i serveringen med hembakat bröd och även köpa honung från lokal
odlare samt matbröd som bakats efter gamla recept från gårdarna i Orkesta.
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.
Vallentuna församling har också en kväll i veckan under både höst och vår bedrivit sin
friluftsverksamhet Skuff som riktar sig till 8-11-åringar. Den leds av församlingspedagog Ola
Wasslund som tillsammans med ungdomsledare från ”Kyrkans ungdom” tar hand om barnen ute i
skogen runt Bygdegården.
Vi har också ett samarbete med församlingen i Pilgrim Vallentuna och presenterade vår
hembygdsförening med en fotoutställning vid höstmarknaden i Frösunda pilgrimsgård.
Till kulturnämnden har vi påpekat att det finns ett behov av upprustning av de nio
informationstavlor med kartor över vårt kulturarv som finns uppsatta i Orkesta och Markim.
Pilgrim Vallentuna är även intresserade av att tavlorna upprustas. Ärendet är överlämnat till
kommunantikvarie Eleonor Åberg.
Bygdegården har under året vid 175 tillfällen hyrts ut till olika sammankomster, privata fester och
föreningsaktiviteter.
Målningsarbeten har utförts på scenen och i trappan ned till källaren. Nya hyllor och belysning har
satts upp på scenen.
Avloppsanläggningen kontrolleras kontinuerligt, och vi avvaktar kommunens regler och
inspektion.
Värmepumpen har genomgått en service och vi har utsett en ansvarig som sköter den med
regelbunden rengöring, vilket har visat sig i att elförbrukningen under året varit låg.
Värmepannan har ny cirkulationspump och två reläer har bytts ut. Det nuvarande systemet kräver
mycket tillsyn för att fungera optimalt. Under året har ett nytt värmesystem luft-vatten diskuterats.
Ny varmvattenberedare har installerats.
En tillfällig renovering av yttertaket över hallen har utförts eftersom där fanns ett kraftigare
läckage. Arbetet med finansieringen av kostnaderna för renovering av tak fortsätter, och vi har
tagit in offerter på kostnader för projektet.
Gång och cykelvägen från ICA Det planerade projektet har avslagits av kommunen på grund av
för hög kostnad för den arkeologiska utgrävningen. Vi fortsätter kontakten med
Samhällsbyggnadsförvaltningen om en ny dragning av gångvägen där det troligen inte finns så
många gravar.
Föreningens webbredaktör fortsätter sitt arbete. Hemsidan har adress www.orkesta.nu.
Vi finns även på Facebook under namnet Orkesta Bygdegård Lindholmen.
Under året har föreningen producerat och delat ut ett tiotal informationsblad till hushållen i
Orkesta/Lindholmen.
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 2014.
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