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Styrelsen
har under verksamhetsåret 2019 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´, Eva Jansson.

Revisorer under 2019 har varit Ylva Byström och Susanne Larsson med Inger Mattson som 
suppleant.

Valberedning 2019 sammankallande Göran Eriksson, Roland Jansson

Redaktör och webbansvarig var Peter von Schoultz.

Under 2019, föreningens 70 de verksamhetsår, har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden. 
Antalet betalande medlemmar i föreningen var vid verksamhetsårets slut 220 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,
till guidning vid kulturevenemang och till inköp av ett portabelt piano och ett headset till ringlekar 
vid midsommar och julgransplundring.
Föreningens ekonomi är god.

Under 2019 har följande aktiviteter genomförts:

Julgransplundringen samlade ett 90-tal deltagare, som till musik av Ulla Bunis piano och Mats 
Bjellsäter gitarr och Kerstin Lindströms engagerade lekledning, dansade ut julen runt den stiliga 
Finnberga granen 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 10 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”. En vacker våreftermiddag och kväll med många besökare som hade 
med sig fina exemplar av egna frösådda plantor och delade växter. Det fanns verkligen tillfälle att 
byta och köpa växter till förmånliga priser. Och samtidigt utbyta erfarenheter med andra likasinnade
trädgårdsentusiaster. Ett utmärkt tillfälle för oss i föreningen att träffa nyinflyttade Lindholmsbor, 
och även för dessa att närmare lära känna sina grannar. Servering med hembakat bröd och grillad 
korv fanns att köpa.

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.
Detta år behövde vi inte oroa oss för regn då vädret varit stabilt och inget hot om sämre väder från 
metrologerna.
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, Mats Bjällsäter, Jesper Kolm och Martin Larsson, som även 
ledde lekarna, båda på gitarr. Lekledare var Kerstin Lindström och Irene Öhman.
Något fler 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 “ Petter och hans fyra getter” och på hösten en mycket välbesökt 
föreställning av “Prinsessan på ärten”.

Andra helgen i Advent genomfördes traditionsenligt en mycket uppskattad och välbesökt  
konstutställning och julmarknad Vid entrén välkomnades besökarna av en brinnande eldkorg, där
fanns också  dörrkransar och ris att köpa. Inne I hallen bjöd hembygsföreningen på glögg.
De lokala utställarna från bygden presenterade sina alster inne i stora salen.
Åsa Alneng, Eva Ekberg, Fanny Larsson, Gunni Ström visade tavlor i olja och akvarell,
Britt Ljunge, Maria Hammarström och Lollo Jansson textilt hantverk.
Karin Westberg lin-arbeten och Bie och Lars-Göran Georgsson fårskinn och smide.
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.

Kulturnämnden. Föreningen har deltagit I kulturnämndens föreningsmöten där vi haft möjligheten
att framför och diskutera vår verksamhet.
Vi har också beviljats ett bidrag från kulturnämden på 12 000 kr till inköp av ett portabelt piano och
ett headset att användas vid midsimmarfirande och julgransplundringar.



Renovering. Scenbelysningen var föråldrad och har ersatts med nya strålkastare på scenen och även
två stycken i salen riktade mot scenen, projektorn i taket har inkopplats och allt manövreras från en 
panel på sidan om scenen.
Arbetet har utförts av Magnus Ählström som är proffisionell ljussättare. Vi tackar för alla råd och 
det väl utförda arbetet, samt sponsringen till föreningen med en del av kostnaderna.

Scenen. Framkanten på scenen har varit i stort behov av renovering, och har ersatts med ny panel 
och lister. Arbetet har utförts i egen regi av Nils-Åke Jansson och Peter Rimbe. Stort tack till er 
båda.

Tillbyggnad. Offerter har begärts in för en tillbyggnad av ett stol- och bordsförråd väster om 
gården. Arbetet ska utföras under sommarhalvåret 2020 av T.S.G. BYGG AB.

Bygdegården har under året vid 158 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 bl a ungdomslag i fotboll.

Markarbeten med röjning av sly norr om gården fortsätter.

Installering av Bredband har färdigställas under 2019

Projektet “Torpinventering” är avslutat 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.
Vi får varje år ett antal förfrågningar från släktforskare med anknytning till Orkesta, som vi besvarar
efter förmåga.

Ny lag: Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi följer reglerna för GDPR, information finns på hemsidan.

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 6 st 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 2019.
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