
  
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ORKESTA HEMBYGDSFÖRENING 
                                                               2009. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: 
Ordförande  Gunnar Bergsten 
Vice ordförande Peter Rimbe 
Protokollförare Åsa Westberg 
Kassör  Elisabet Wass 
Ledamöter: Marie-Louise Jansson, Roland Janson, Terese Janson, Gunilla Lundh, Håkan 
Nilsson och Gunnar Sundqvist. 
 
Revisorer under 2009 har varit Ylva Byström och Susanne Larsson med Inger Mattson som 
suppleant. 
 
Valberedning under 2009 var Lennart Jansson (sammankall.) och Marie Lundqvist. 
 
Redaktör och webbansvarig var Peter von Schoultz. 
 
Under 2009, föreningens 60:e verksamhetsår, har styrelsen haft 11 protokollförda 
sammanträden. 
Antalet betalande medlemmar i föreningen var vid verksamhetsårets slut 213 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. Från Vallentuna Kulturnämnd har för vuxenverksamheten mottagits ett bidrag och 
Kulturnämnden har också garanterat ett penningbelopp för barnteaterverksamheten. 
Föreningens ekonomi är god.  
 
Under 2009 har följande aktiviteter genomförts: 
 
Föreningen firade under 2009 sitt 60-års jubileum. Detta högtidlighölls under hösten med en 
middag för personer som under åren utfört förtjänstfulla insatser samt med ”öppet hus” i 
bygdegården en söndag varvid Sigurd ”Sigge” Rahmqvist höll ett intressant föredrag om 
Lindholmens gård och dess föregångare, den medeltida sätesgården Väsby. I anslutning 
till detta visades en utställning med bilder från föreningens verksamhet under åren samt tre 
delar av Vallentuna-broderiet, Orkesta kyrka, Granbyhällen och Gustav Vasas Lindholmen.    
 
Julgransplundringen samlade ett 40-tal deltagare vilka till musik, traditionellt framförd av 
Bert Lindström och Lennart Jansson och under Kerstin Lindströms engagerade lekledning, 
dansade ut julen. Fiskdammen, där det nappade varje gång, var som vanligt attraktiv för de 
minsta. 



 
Årsmötet besöktes av ett 15-tal medlemmar. Nya ledamöter i styrelsen blev Marie-Louise 
Jansson och Eliabet Wass. Lars Fajerson som under många år varit verksam som kassör i 
föreningen avtackades och erhöll för sitt engagerade arbete i föreningen Sveriges 
Hembygdsförbunds förtjänstnål. I övrigt kvarstod styrelsen som tidigare. 
 
Under mars månad presenterade föreningen sin verksamhet på utställningsskärmar i 
Vallentuna Kulturfönster. 
 
Valborgsmässoafton firades på sedvanligt sätt vid fotbollsplanen i samarbete med Markim-
Orkesta IF. Fackeltåg och brasa samlade som vanligt en stor mängd deltagare. Firandet 
avslutades med ett storartat fyrverkeri. 
 
”Perennbytardag” genomfördes under Gunilla Lundhs ledning i maj med ett 25-tal detagare. 
 
 
Vid gökottan deltog ett 10-tal tappra i hällregn.  
 
Årets stora begivenhet var som vanligt midsommarfirandet vid Bygdegården. I vackert 
väder lockades omkring 700 deltagare till dans runt lövad midsommarstång. Bert Lindström, 
Lennart Jansson och Maria Hazer som spelade och Lotta Mattsson som ledde dansen runt 
midsommarstången kunde glädja sig åt ett aktivt deltagande. Även övriga aktiviteter vid 
festplatsen rönte stor uppmärksamhet. 
 
Teaterföreställning har förekommit vid två tillfällen. Kim Anderzon framförde inför en 
utsåld Bygdegård ”Det fullständigt flexibla fruntimret” i mars och i november hade vi besök 
av Göran Forsmark som presenterade ”Mannen från Malmberget” på ett mycket uppskattat 
sätt. 
 
Barnteatern framförde två föreställningar under året. Under våren var det ”Haren och hunden 
dansar i lunden” och under hösten ”Prinsessan på ärten” som roade de yngsta och föräldrar. 
Speciellt det unga gardet deltog med liv och lust i föreställningarna. 
 
Under våren och hösten har ungdomsaktiviteter för bygdens något äldre ungdomar ordnats i 
föräldraregi en kväll i veckan i Bygdegården. Intresset för denna aktivitet har ökat och de 
föräldrar som engagerar sig i dessa aktiviteter förtjänar verkligen beröm. 
 
Pubaftnar har genomförts, en på våren och en på hösten. Bra deltagarantal, levande musik 
och hög stämning har som vanligt kännetecknat dessa kvällar. 
 
Under året har föreningen som tidigare år haft glädjen av Kyrkans öppna förskola som 
hyresgäst i lilla lokalen. Aktiviteten, som leds av Gertie Edin, fyller en mycket viktig 
funktion.  
 
Bygdegården har under året, vid 56 tillfällen, varit använd  till olika sammankomster och 
privata fester. 
 



Föreningen har som en remissinstans under året till Vallentuna kommun lämnat synpunkter på 
Översiktsplan 2010 – 2030 för Vallentuna kommun. Inkomna synpunkter redovisas fram 
till 1 februari 2010 i kommunhuset.  Föreningen har också fått för remissynpunkter Nytt 
kulturmiljöprogram i Vallentuna kommun. Synpunkter skall inlämnas senast 15 februari 
2010.   
 
Under året har föreningen varit representerad vid möten med Samrådsgruppen för 
hembygdsföreninger i Vallentuna kommun. 
 
Bygdegården har under året vid två tillfällen på nytt varit utsatt för inbrottsmarodörer med 
viss skadegörelse som följd. Larm har inköpts och är under installation. 
 
Föreningens webbredaktör fortsätter sitt fina arbete. Hemsidan har adress www.orkesta.nu. 
 
Under året har föreningen producerat och delat ut till hushållen i Orkesta tre fyrsidiga och ett 
flertal 1-2-sidiga Informationsblad över verksamheten. 
 
Avslutningsvis vill vi i styrelsen framföra vårt TACK till alla, privatpersoner, lokala 
företagare, Vallentuna Fritidsnämnd och Kulturnämnd, som på olika sätt stöttat Orkesta 
hembygdsförening i dess verksamhet under 2009. 
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