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Styrelsen
Har under verksamhetsåret 2022 haft följande sammansättning:

Ordförande Michel Vulic´

1: vice ordförande Lise Nelzén

Protokollförare Åsa Westberg

Kassör Gunilla Forsberg

Ledamöter Peter Rimbe, Lotta Forsberg, Eva Jansson, Irene Öman, Johan Hellgren 

Revisorer  Gunnar Bergsten och Per Forssberg

Valberedning ingen utsedd valberedning, detta har hanterats av styrelsen.

Redaktör och webbansvarig var Peter von Schoultz

Under 2022, föreningens 73:e  verksamhetsår, har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden.

Antalet betalande medlemmar i föreningen var vid verksamhetsårets slut 186 hushåll.

I hembygdsföreningens stadgar anges att föreningen skall verka för bygdens kulturella utveckling, 

tillvarata den egna bygdens natur och den befintliga kulturen samt den egna bygdegården. 

Ekonomiskt genomförs detta genom medlemsavgifter samt intäkter från olika aktiviteter och 

uthyrning av bygdegården. Föreningens ekonomi är god.

Aktiviteter 2022

Julgransplundringen 

Den planerade Julgransplundring fick ställas in p.g.a. Coronarestriktionerna.

Barnteater våren

Teater Tummeliten besökte åter Orkesta och ett 40-tal besökande såg föreställningen om Petter och 

hans fyra getter.

Årsmötet

Årsmötet besöktes av ett 20-tal medlemmar. Föreningen bjöd på en lättare förtäring.



Plantbytardagen

En liten men tapper skara trädgårdsintresserade kom och bytte/sålde och köpte växter till förmånliga

priser och fick även en trevlig fikastund och tillfälle att byta erfarenheter med andra 

”trädgårdsnördar”.

Midsommarafton 

Efter två år av inställt midsommarfirande p.g.a. Coronapandemin så kunde föreningen återuppta 

firandet. Det inleddes traditionsenligt på torsdagskvällen före midsommarafton med förberedelser 

och med stor hjälp av frivilliga vuxna och barn så blev midsommarstången lövad och rest.

Midsommarafton bjöd på strålande väder och dom lövade skrindorna gick i skytteltrafik mellan 

Lindholmens station och Bygdegården. Många besökare kom och deltog i firandet med dans runt 

stången, lotterier och spel. 

Föreningen vill rikta sitt varma tack till våra musiker, lekledare, traktorförare, alla frivilliga och 

styrelsemedlemmar som hjälpt till både före och på midsommarafton. Ett varmt tack även till alla 

som sponsrat med vinster till tombolor och fiskdamm. Tack vare er och alla besökare så blev 

midsommarafton 2022 en härlig tillställning.

Barnteater hösten

En uppskattad aktivitet, och kanske var det publikrekord, när drygt 60 barn

och vuxna fick följa Bockarna Bruses äventyr i Teater Tummelitens version.

Konstutställningen andra advent. 

Adventsfirande med konstutställning och hantverk. Det blev en trevlig och välbesökt dag. 

Gamla och nya utställare visade och sålde sina alster, besökarna erbjöds allt från måleri och stickat 

till fårskinn, nybakat bröd och dörrkransar. 

Föreningen sålde hembakat bröd, senap och lotter och i serveringen kaffe med hembakat bröd.

Föreningen riktar sitt varma tack till alla utställare och besökare.

Föreningen har som tidigare år haft glädjen av Kyrkans förskola som hyresgäst i lilla lokalen. 

Förskollärare har varit Renée Paulsson. Öppna förskolan i bygdegården, som har öppet två dagar i 

veckan, fyller en mycket viktig funktion för våra föräldrar med barn, inte minst för dem som är 

nyinflyttade i Lindholmen. Kyrkan bedriver även ungdomsverksamhet en eftermiddag i veckan.

Föreningens webbredaktör Peter von Schultz 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. 

Avslutningsvis vill vi i styrelsen framföra vårt Tack till alla privatpersoner, lokala företagare, 

Bokföringskonsult Susanne Larsson, Vallentuna Kulturnämnd, Stockholms läns Bygdegårdsdistrikt och

Bygdegårdarnas Riksförbund, som på olika sätt stöttat Orkesta hembygdsförening i dess verksamhet 

under 2022. 

2023-01-01 Styrelsen för Orkesta hembygdsförening

       


