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Styrelsen 
har under verksamhetsåret 2016 haft följande sammansättning:

Ordförande           Marie-Louise Jansson
Vice ordförande    Peter Rimbe
Protokollförare     Åsa Westberg
Kassör                    Anita Melinder
Ledamöter             Gunilla Forsberg, Lotta Forsberg,  Petra Ek.

Revisorer under 2016 har varit Ylva Byström och Susanne Larsson med Inger Mattson som 
suppleant.

Valberedning under 2016 var Eva Söderqvist ( sammankallande ) och Susanne Lindstedt.

Redaktör och webbansvarig var Peter von Schoultz.

Under 2016, föreningens 67: e verksamhetsår, har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden. 
Antalet betalande medlemmar i föreningen var vid verksamhetsårets slut 235 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 2016 har följande aktiviteter genomförts:

Julgransplundringen samlade ett 90-tal deltagare, vilka till musik av Christer Lundqvist och Mats 
Bjellsäter och under Kerstin Lindströms engagerade lekledning, dansade ut julen runt den stiligaste 
julgranen i Hembygdsföreningens historia. En trolleriföreställning med Kung Arnie genomfördes 
innan det var dags att avsluta med fiskdamm där alla barn fick godispåsar.

Årsmötet besöktes av ett 25-tal medlemmar.  



“ Perenn- och plantbytardag” den nionde gången sen starten 2007. Fjolårets förhoppning om en 
lyckad repris detta år kom inte på skam. Vi hade även i år en ökning av besökare och fler som sålde 
av sitt överskott av frösådder och perenner till glädje för många nyetablerade trädgårdsägare i det 
växande Lindholmen. Hagen vid bygdegården bjöd på sitt vackraste väder att sitta och fika i och 
samtidigt kunna byta erfarenheter med andra trädgårdsintresserade. Och inte minst ett utmärkt 
tillfälle att lära känna nyinflyttade och även presentera vår förening.

Gökotta En vacker och varm morgon i maj samlades ett tjugotal morgonpigga Lindholmsbor vid 
Vasakullen och fick  höra göken som var på sitt allra bästa humör, mer alert än vad vi upplevt 
tidigare gökottor. Jonathan Ohlsson från Time Tour Travels  berättade mycket intressant och 
givande för oss om Gustav Vasa och 1500-talet .

Midsommarfirandet inleddes traditionsenligt med skrindor som utgick både från Orkesta kyrka, 
Lindholmens station och även från det nybyggda området vid Kulla och  tidigare “Hagmarkens 
Kennel”, som numera är ett villaområde med ett 100 tal hushåll.
Vädrets makter var med oss även detta år, och inga hotande regnmoln störde dansen kring 
midsommarstången som leddes av Challis Persson och Sara Johansson till musik av Christer 
Lundqvist, Maria Hazer och Lennart Jansson.
Tack vare det nyplanerade området väster om bygdegården, som ger mer utrymme, har den trängsel 
som vi och våra besökare tidigare upplevt helt försvunnit. Våra aktiviteter fungerade därför mycket 
smidigt och gav också  besökarna  gott om utrymme för sina egna filtar att sitta på.
Det är ett välfungerande team av styrelsemedlemmar och andra hjälpande händer som får denna 
aktivitet att fungera mycket väl. Vi är också mycket tacksamma för den generösa sponsringen av 
vinster till tombolor och bakning till serveringen, som gör att vi får ett bra ekonomiskt resultat.

Barnteatern. På våren gavs “Guldlock och de tre björnarna” och på hösten “Vanten” som sågs av 
ca: 40 personer vid varje tillfälle.

Ungdomsaktiviteten “ Fredagsgården” startades under hösten 2015 av en grupp engagerade 
föräldrar som ansvarar för verksamheten. Aktiviteten fortsatte våren 2016. Styrelsen stöder och 
uppskattar detta initiativ.

Fototävling med utställning blev återigen ett lyckat arrangemang med temat    
“Sommar i Orkesta / Lindholmen”. Vi fick se många vackra och intressanta bilder från bygden. Till 
utställningen kom  många och röstade på sin favorit. Segrare i omröstningen blev Michel Louis med
Malin Gomér/Mikael Eriksson och Veronica Forsberg på delad andraplats.

En av många efterlängtad Pub genomfördes under hösten. En trevlig kväll med bra musik tyckte de 
lite för få besökarna.

Andra helgen i Advent genomfördes traditionsenligt 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.
Mia Andersson, Björn Berglund, och Eva Ekberg visade tavlor i olja och akvarell, Ann Engstrand 
broderade tavlor, Elisabet Engstrand Sparring silversmide, Lollo Jansson textilt hantverk, Anna 
Malmsten smycken och skinn, samt Lina Söderberg/ Per Forsgren smide. Alla utställare var också 
tidigare presenterade på föreningens webb och facebook-sidor.
Hembygdsföreningen presenterade ett brödbord med hembakat matbröd som bakats efter gamla 
recept från gårdarna i  Orkesta, samt småkakor och senap.
Lotterier -“ bricka 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. 
Gertie Edin har varit en uppskattad förskollärare i många år men går nu i pension och efterträdare är
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 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 hitintills inte lett till någon åtgärd.

Bygdegården har under året vid 185 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 även haft övernattning av lag i orientering, som haft aktivitet i en 
grannkommun.

Takprojektet slutfördes under våren med en takmatta över hallen och nya plåtarbeten.

Markarbeten har utförts väster om bygdegården för att få en större yta att vara på vid tillexempel 
midsommarfesten.
I augusti invigde vi en stor utegrill där många kan grilla samtidigt. Den har länge stått på 
önskelistan från våra hyresgäster. Stort tack till Hans Larsson och Palle Scherdin för era 
arbetsinsatser och sponsring.
De två stora blombehållarna av sten har kommit på plats vid infarten till gården och vid trappan har 
planterats buskar och perenner.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har godkänt avloppet.

Gång och cykelväg. En rejäl förbättring av elljusspåret och en grusad anslutning till bygdegården 
har utförts av kommunen. Den planerade gångvägen är ännu inte utförd.

Asylboende Vallentuna kommun inbjöd till ett möte med information om ett eventuellt asylboende 
på kommunens mark på IP.s grusplan mittemot bygdegården.
Mötet var mycket välbesökt med livliga diskussioner och åsikter.

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 2016.
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