Verksamhetsberättelse för
Orkesta hembygdsförening
2018
Styrelsen
har under verksamhetsåret 2018 haft följande sammansättning:
Ordförande
Marie-Louise Jansson
1:vice ordförande Peter Rimbe
2:vice ordförande Gunilla Forsberg
Protokollförare
Åsa Westberg
Kassör
Anita Melinder
Ledamöter
Lotta Forsberg, Michel Vulic´, Gunnar Bergsten
Revisorer under 2018 har varit Ylva Byström och Susanne Larsson med Inger Mattson som
suppleant.
Valberedning 2018 vakant.
Redaktör och webbansvarig var Peter von Schoultz.
Under 2018, föreningens 69: e verksamhetsår, har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden.
Antalet betalande medlemmar i föreningen var vid verksamhetsårets slut 224 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
och till guidning vid kulturevenemang. Föreningens ekonomi är god.

Under 2018 har följande aktiviteter genomförts:
Julgransplundringen samlade ett 90-tal deltagare, vilka till dragspelsmusik av Gunnar Pettersson
och under Kerstin Lindströms engagerade lekledning, dansade ut julen runt den stiliga Finnbergagranen som Gunilla och Lotta sponsrat föreningen med. Kaffe och saft med hembakat bröd fanns att
köpa, innan det var dags att avsluta med fiskdamm där alla barn fick godispåsar.
Årsmötet besöktes av ett 20-tal medlemmar. Föreningen bjöd på en lättare förtäring.
Fågelskådning med guide förlades i år till Angarnssjöängen, där medlemmar och andra
intresserade fick möjlighet att utöka sina kunskaper om fågellivet i vårt närområde. Trots en kall

och regnig vårmorgon samlades ett 20 tal för samåkning från Bygdegården. Morgonen avslutades
med en gemensam fikastund i regnskydden och genomgång av hur många nya fåglar vi lyckats se
och förhoppnings lärt oss känna igen. Stort tack till guiden från Angarnsgruppen.
“ Perenn- och plantbytardag”. Vår mest besökta plantbytardag hittills. Många besökare hade med
sig fina exemplar av egna frösådda plantor och delade växter. Det fanns verkligen tillfälle att byta
och köpa växter till förmånliga priser, att få en trevlig samvaro under en fikastund och tillfälle att
byta erfarenheter med andra trädgårdsnördar.
Gökotta. Nisse Berggren, en av våra trogna förare av traktor med skrinda till midsommarfesterna,
erbjöd sig att skjutsa gökotta-intresserade från Lindholmens station till sin gård Jönsboda. En
söndagsmorgon i maj, när Sverige är som allra vackrast, upplevde vi en härlig resa genom allén till
Lindholmens gård och vidare till en naturskön hage i Kråktorp utvald av Nisse.
Ett stort Tack till Nisse från oss i styrelsen och ett 10-tal Lindholmensbor för en minnesvärd gökotta
Midsommarfirandet inleddes traditionsenligt på torsdagkvällen före midsommarafton med
förberedelser och klädsel av stång. Huvudansvarig för detta har under många år varit Birgitta
Bergsten som bundit de vackra blomsterkransarna och Kerstin Lindström som organiserat ett 20-tal
besökare, både vuxna och barn, som hjälper till att göra buketter av blommor och björkris. Men
denna kväll blev en extra prövning. Ni fick jobba i hällande regn. Visserligen efterlängtat efter lång
torka och mycket varmt väder - men inte just nu! Inför morgondagens firande var vi minst sagt
oroade.
Men även detta år var turen på vår sida. Molnen lättade under förmiddagen och skrindorna, som
utgick både från Orkesta kyrka, Lindholmens station och Kulla, kunde som vanligt köra flera
vändor till Bygdegården, och dansen runt stången kunde börja.
Våra musiker var Ulla Bunis klaviatur, Maria Hazer fiol, Mats Bjällsäter och Martin Larsson (som
även ledde lekarna), båda på gitarr.
Något färre besökare än förra året.
Det är ett välfungerande team på drygt 40 personer bestående av styrelsemedlemmar och andra
hjälpande händer som får det att fungera mycket väl.
Vi vill också rikta ett stort tack till alla som sponsrat med vinster till tombolor och hembakade
bullar och kakor till serveringen, som uppskattas mycket av våra besökare .
Barnteatern. På våren gavs “Pomperipossa” och på hösten “Tre små grisar” som sågs av något
färre besökare än tidigare år
Andra helgen i Advent genomfördes traditionsenligt en mycket uppskattad och välbesökt
konstutställning och julmarknad. Vid entrén välkomnade brinnande eldkorgar besökarna, där
fanns också dörrkransar och ris att köpa.
De lokala utställarna från bygden presenterade sina alster inne i stora salen.
Åsa Alneng, Mia Andersson, Björn Berglund, Eva Ekberg, Fanny Larsson, Lena Stennemark visade
tavlor i olja och akvarell, Ann-Chi Byström keramik, Ann Engstrand broderade tavlor och Lollo
Jansson textilt hantverk.
Hembygdsföreningen presenterade ett brödbord med hembakat matbröd som bakats efter gamla
recept från gårdarna i Orkesta, samt småkakor och “ Ryan senap.”
Lotterier -“ Burkar med julens kakor”, julgodis och blomstergrupper- uppskattades mycket, liksom
kaffeserveringen med hembakat bröd.
Föreningen har som tidigare år haft glädjen av Kyrkans förskola som hyresgäst i lilla lokalen.
Förskollärare har varit Renée Paulsson. Öppna förskolan i bygdegården fyller en mycket viktig
funktion för våra unga föräldrar med barn, inte minst för dem som är nyinflyttade i Lindholmen.

Vallentuna församling har också en kväll i veckan ett tiotal gånger under våren 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.
Kulturnämnden har ersatt de gamla informationsskyltarna som står vid kulturellt intressanta
plaser i vår bygd.
Föreningen har deltagit i kulturnämndens föreningsmöten, där vi haft möjligheten att framföra och
diskutera vår verksamhet.
Kommunstyrelsen har fått en gemensam framställning från hembygsdsföreningarna i kommunen
om driftsbidrag till våra samlingslokaler.
Renovering. Hela avloppssystemet har rensats och därefter undersökts med kamera. Inga brott
eller stopp upptäcktes. De gamla delarna av anläggningen kan i framtiden bli aktuella för åtgärder
som t.ex.relineing.
Köket har genomgått en mindre renovering med kakel vid diskbänken och justering av skåp.
Tillbyggnad. En offert har begärts in för en tillbyggnad av ett stol- och bordsförråd väster om
gården.
Bygdegården har under året vid 198 tillfällen hyrts ut till olika sammankomster, privata fester och
föreningsaktiviteter.
Efter upprustningen av duschen i källaren, har vi kunnat erbjuda uthyrning till veckoslutskurser
med övernattning. Vi har haft övernattning av ungdomslag i fotboll. Många cykeltävlingar körs
längs våra vägar och gården har flera gånger hyrts av arrangörerna.
Markarbeten med röjning av sly norr om gården fortsätter.
Installering av Bredband har påbörjats och ska färdigställas under 2019
Projektet “ Torpinventering” är avslutad och det som återstår är att samla in samtliga dokument
som ska förvaras i ett arkivskåp på gården. Ansvarar för detta gör Peter von Schoultz och Olle
Söderberg.
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 ca 600 hushåll 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 2018.
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