Verksamhetsberättelse för
Orkesta hembygdsförening
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Styrelsen
har under verksamhetsåret 2017 haft följande sammansättning:
Ordförande
Marie-Louise Jansson
1:vice ordförande Peter Rimbe
2:vice ordförande Gunilla Forsberg
Protokollförare
Åsa Westberg
Kassör
Anita Melinder
Ledamöter
Gunnar Bergsten, Lotta Forsberg, Michel Vulic
Revisorer under 2017 har varit Ylva Byström och Susanne Larsson med Inger Mattson som
suppleant.
Valberedning under 2017 var Susanne Lindstedt ( sammankallande, avsade sig uppdraget på grund
av flyttning till annan ort.) och Gunnar Sundqvist. Till ersättare valde styrelsen Peter Rimbe.
Redaktör och webbansvarig var Peter von Schoultz.
Under 2017, föreningens 68: e verksamhetsår, har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden.
Antalet betalande medlemmar i föreningen var vid verksamhetsårets slut 227 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 2017 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, innan det var dags att avsluta med fiskdamm där alla
barn fick godispåsar.
Årsmötet besöktes av ett 25-tal medlemmar.

Fågelskådning, en för föreningen ny aktivitet erbjöds våra medlemmar och andra intresserade i
mitten på maj och uppskattades av en oväntat stor uppslutning av besökare. Ett 25-tal besökare
samlades vid bygdegården för samåkning till Ströms gård i naturreservatet vid sjön Fysingen. Där
väntade guiden Per Aspegren som har skådat fåglar i 40 år och var den som under 2016 sett flest
arter vid reservatet med 192 st.
Hans stora kunnighet och engagemang blev en ytterligare behållning av dagen och en önskan från
många om en fortsättning nästa år.
“ Perenn- och plantbytardag” Den kalla och sena våren var kanske orsaken till att vi hade färre
besökare än tidigare år. 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, trevlig
samvaro under en fikastund och tillfälle att byta erfarenheter med andra trädgårdsnördar.
Gökotta. Detta år valde vi att besöka parken vid Lindholmens gård som Viola Söderholm välvilligt
upplät till Hembygsgårdens medlemmar och framför allt till nyinflyttade i Lindholmen.
En vacker och varm morgon i maj samlades några morgonpigga Lindholmsbor I parken vid slottet.
Tyvärr inga nyinflyttade som vi hoppats på.
Men vi som var där hade en mycket trevlig stund och kunde lyssna till vad slottets värdinna Viola
fängslande berättade om gården och dess historias och den beundransvärda upprustning familjen
gjort såväl i slottet som i övriga byggnader och i parken.
Det företag de driver med uthyrning till fester och andra sammankomster har uppskattas av oss
Lindholmsbor och många av oss har fina minnen från fester och andra familjehögtider som firats
där med god mat i vacker miljö.
Ett stort tack till Viola Söderholm och hennes famij för deras gästfrihet.
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 till musik av Christer Lundqvist dragspel, Maria Hazer fiol, Mats Bjellsäter och
Martin Larsson som även ledde lekarna, båda på gitarr.
Våra aktiviteter fungerade mycket smidigt trots ännu fler besökare än tidigare år.
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 “Bockarna Bruse” och på hösten “Sagan omTörnrosa” som sågs av ca:
50 personer vid varje tillfälle
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.
Eva Ekberg visade tavlor i olja och akvarell, Ann Engstrand broderade tavlor, Elisabet Engstrand
Sparring silversmide, Pia Eckelöv, Eleonor Haking, Gustav Helin och Fanny Larsson visade tavlor
i olika tekniker, Lollo Jansson textilt hantverk och Karin Westberg Lin och Halmslöjd.
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.
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 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.
Kulturnämnden har påbörjat arbetet med att ersätta de gamla informationsskyltarna som står vid
kulturellt intressanta plaser i vår bygd. Vi har fått möjlighet att yttra oss om förslagen och arbetet
ska utföras under våren 2018.
Målning av tak och väggar har utförts i stora salen av Gunnar Bergsten och Peter Rimbe.
Lilla salen har fått en välbehövlig upprustning med fönsterfoder och fönsterbrädor och målning av
tak och väggar. Lotta, Lennart och Lollo har utfört arbetet.
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 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 och i samband med nedläggning av
fiberkabel fylldes de gamla avloppsbrunnarna igen.
Installering av Bredband har påbörjats och ska färdigställas under 2018
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 har 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 2017.
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