
Verksamhetsberättelse för Orkesta hembygdsförening 2015

Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 haft följande sammansättning:

Ordförande           Marie-Louise Jansson
Vice ordförande    Peter Rimbe
Protokollförare     Åsa Westberg
Kassör                   Anita Melinder
Ledamöter            Roland Jansson, Gunnar Bergsten, Peter Scherdin,
                               Gunilla Forsberg, Lotta Forsberg, Elisabet Wass. Petra Ek.

Revisorer under 2015 har varit Ylva Byström och Susanne Larsson med Inger Mattson som 
suppleant.

Valberedning under 2015 var Eva Söderqvist ( sammankallande ) och Susanne Lindstedt.

Redaktör och webbansvarig var Peter von Schoultz.

Under 2015, föreningens 66: te verksamhetsår, har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden. 
Antalet betalande medlemmar i föreningen var vid verksamhetsårets slut 222 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 2015 har följande aktiviteter genomförts:

Julgransplundringen samlade ett 100 - tal deltagare, vilka till musik av Christer Lundqvist och 
Lennart Jansson och under Kerstin Lindströms engagerade lekledning, dansade ut julen. Trollkarlen 
“ Arnie” uppskattades mycket av barnen som fick komma upp på scenen och hjälpa till,

Årsmötet besöktes av ett 25-tal medlemmar. Till ny ledamot valdes Petra Ek. 
Gunnar Sundqvist, Susanne Lindstedt och Eva Söderqvist avtackades för sina insatser i styrelsen. 
Filmen Vallentuna på 60 - 70 talen del 2  “Frösunda - Ekskogen resan” visades.



“ Perenn- och plantbytardag” genomfördes i maj på en vardagseftermiddag och kväll vilket inte 
minskade antalet besökare utan tvärtom. Vi hade fler besökare än tidigare år, även från våra 
grannsocknar vilket delvis berodde på ett positivt reportage om vår aktivitet i en lokaltidning.
Hagen vid bygdegården bjöd på sitt vackraste väder att sitta och fika i och samtidigt kunna byta 
erfarenheter med andra trädgårdsintresserade. Det ger goda förhoppningar om en lyckad repris nästa
år.

Gökotta En vacker morgon i maj gick promenaden till rastplatsen vid Storsjön där ett 15-tal 
besökare mött upp. Tillsammans kunde vi se och njuta av  stillheten över vattnet där svanar och 
andra sjöfåglar simmade, avlägset höra ljuden från det vaknande Lindholmen, och glädjas åt 
samvaron medan vi intog vår matsäck.

Midsommarfirandet föregicks av en orolig vecka där väderleksrapporterna var i centrum, kallt och
regn förutspåddes. Vid klädseln av midsommarstång och övriga förberedelser på torsdagskvällen 
duggregnade det och var kallt.
Men vi hade vädrets makter på vår sida och slapp regn på festen.
Något färre besökare än tidigare år ca. 600 st. kunde glädja sig åt ett traditionellt midsommarfirande
med att åka skrindor, dans kring midsommarstången med Kerstin Lindström och Challis som 
lekledare. För musiken svarade Christer Lundqvist, Lennart Jansson och Maria Hazer.
Övriga aktiviteter var välbesökta och det fanns också möjlighet att dricka sitt kaffe inne i stora salen
om man tyckte det var lite ruggigt att sitta ute.
Glädjande för oss i styrelsen är att så många sponsrar med vinster, bakar bröd och kakor, kör 
skrindor och hjälper till både före och efter festen.
Ett stort Tack ! Utan er alla ett 50-tal fantastiska medlemmar “ Ingen fest”

Barnteatern hade planerat två föreställningar men vårens blev inställd på grund av sjukdom. På 
hösten gavs “ Prinsessan på ärten” med  45 besökare.

Ungdomsaktiviteten “ Fredagsgården” startade under hösten av en grupp engagerade föräldrar 
som ansvarar för verksamheten. Aktiviteten fortsätter våren 2016. Styrelsen stöder och uppskattar 
detta initiativ.

Fototävling med utställning blev återigen en lyckad fototävling med många vackra och intressanta
bilder från bygden. Till utställningen kom  många och röstade på sin favorit.

En av många efterlängtad Pub genomfördes under hösten med mycket lyckat resultat och positiv 
respons av besökare.

Andra helgen i Advent genomfördes för femte året i rad en mycket uppskattad och välbesökt 
konstutställning. Vid entrén välkomnade brinnande eldkorgar besökarna, där fanns också  
dörrkransar mossa och ris att köpa.
De lokala utställarna från bygden presenterade sina alster inne i stora salen.
Björn Berglund, Eva Ekberg, Fanny Larsson och Lena Stennemark  visade tavlor Anna Malmsten 
smycken och skinn, Britt Ljunge stickat och slöjd, samt Lina Söderberg/ Per Forsgren smide. Alla 
utställare var också tidigare presenterade på Facebook.
Hembygdsföreningen presenterade ett brödbord med hembakat matbröd som bakats efter gamla 
recept från gårdarna i  Orkesta, samt småkakor och senap.
Lotteriet  “ bricka med julens kakor,”  och julklappsgran för barnen uppskattades mycket, liksom 
kaffeserveringen som fördubblade sin försäljning från förra året.



Föreningen har som tidigare år haft glädjen av Kyrkans 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 för dem som är nyinflyttade i Lindholmen. Besöksantalet har ökat under året.

Vallentuna församling har också en kväll i veckan under både vår och höst bedrivit sin 
friluftsverksamhet Skuff som riktar sej 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.

Vårt påpekande till kulturnämnden om behov av upprustning av de nio informationstavlorna som 
finns uppsatta i Markim och Orkesta har inte hitintills lett till någon åtgärd.

Bygdegården har under året vid 176 tillfällen hyrts ut till olika sammankomster, privata fester och 
föreningsaktiviteter.

I källaren har Dusch och toa målats och fläkt installerats.

Lotteriståndet i hagen har flyttats närmare gården för att ge mer plats för dans och besökare på 
midsommarfesten. Det har även förlängds med 1 sektion.

Bergvärme har installerats för att minska elförbrukningen för uppvärmning, och för en bekvämare 
tillsyn.
Vid en kontroll av Yttertaket i mars visade det sig att det fanns läckage på tre ställen över stora 
salen vilket föranledde en omedelbar åtgärd. Offerter togs in och ett grundligt renoveringsarbete 
påbörjades i oktober. På yttertaket har lagts nya betongpannor och en del ruttna delar har ersatts 
med nytt virke. Taket över hallen har totalrenoverats.
För att finansiera investeringen i bergvärme och  renovering av yttertaket har föreningen tagit ett 
banklån.

Gång och cykelväg. Samhällsbyggnadsförvaltningen har projekterat en nytt förslag till gångväg 
mellan ICA och Bygdegården.  Vi har till Fritidsförvaltningen också påpekat  översvämningen av
vatten på elljusspåret vid snösmältning och mycket regn. Elljusspåret är den gångväg som besökare 
till förskolan, ungdomsverksamheten och andra aktiviteter i Bygdegården nödgas använda.

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.
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 2015.
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