VERKSAMHETSPLAN FÖR ORKESTA HEMBYGDSFÖRENING
ÅR 2017
Föreningen som har genomfört protokollförd verksamhet sedan 1949, har som huvuduppgifter att
värna om och stödja användandet av bygdegården och att initiera och stödja kulturella aktiviteter i
Orkesta socken i Vallentuna kommun.

Bygdegården
Bygdegården är föreningens viktigaste tillgång. Genom att den hålls i ett attraktivt skick kan den
dels fungera som en naturlig mötesplats för socknens invånare, dels positivt bidra till föreningens
ekonomi genom olika slags kulturella aktiviteter, ordnade eller understödda av föreningen och
genom uthyrning. För att den ska kunna bibehålla sin attraktionskraft måste byggnader och
tillhörande parkmark fortlöpande underhållas. Därför finns en långsiktig renoveringsplan.
Avloppsanläggningen ska kontrolleras kontinuerligt.
Efter att yttertaksrenoveringen nu är slutförd ska målningsarbeten inomhus påbörjas.
Innertak och väggar samt dörrar i stora salen målas. Fönster målas och fronten på scenen renoveras.
Inköp av nya gardiner och sömnad av dessa står också på programmet. Allt detta sker i egen regi av
frivilliga.
Hembygdsföreningens styrelse har beslutat att ansluta Bygdegården till Landsbygdsfiber.
Föryngringen av skogspartierna runt gården fortsätter genom utgallring. Återväxt av en gles,
öppen, parkliknande skog med övervägande lövträd och öppna vyer mot den omgivande
Orkestabygden uppmuntras. Buskar och andra lättskötta växter planteras i syfte att skapa en mer
trädgårdsliknande och lättskött miljö runt gården.

Medlemsaktiviteter
Många årligen återkommande arrangemang är mycket uppskattade bland föreningens medlemmar.
Detta gäller julgransplundringen, gökotta, plantbytardag, midsommarfirande, fototävling med
utställning och konstutställningen i advent.
Dessa arrangemang gör det möjligt för de boende i socknen att träffas under trevliga och trivsamma
former.
Vi avser att fortsätta med en barnteaterföreställning vår och höst. Föreningen upplåter också
Bygdegården för repetitioner och föreställningar till Gustav Vasa skolans teaterverksamhet. En del
av gårdens lokaler hyrs ut till Vallentuna församlings öppna förskola och SKUFF.
Fortsatt ungdomsverksamhet med stöd av intresserade föräldrar, ser vi som en viktig uppgift att
stödja.
Fotoutställning ur vårt stora och intressanta fotoarkiv i samband med midsommarfirandet.
Adventsfirande med lokala utställare av konst och hantverk.
Planering av boulebana pågår.

Möjligheter att anlita föredragshållare, företrädesvis sådana som är bosatta i socknen, utreds liksom
möjligheterna att upplåta gården till kurser arrangerade av de lokala bildningsförbunden.
Styrelsen tar gärna emot förslag på andra öppna aktiviteter som kan genomföras på bygdegården.
Särskild vikt läggs vid rekryteringen av nya medlemmar och information till inflyttade i de nya
bostadsområdena i södra Lindholmen.

Lär känna din hembygd
Föreningen är beredd att stödja andra aktiviteter, initierade och genomförda av medlemmar i
föreningen, som syftar till en inventering av bygdens historia.
Möjligheten att i egen regi eller tillsammans med andra föreningar, genomföra utflykter och andra
aktiviteter med syftet att ge de boende i socknen möjlighet att lära känna sin hembygd diskuteras.

Värna om hembygden
En löpande dialog genomförs med församlingen och vi fortsätter samarbetet med Pilgrim
Vallentuna och andra lokala föreningar i syfte att gynna den lokala miljön och lokala verksamheter.
Styrelsen deltar aktivt i planeringen av arrangemang som är gemensamma för Kulturnämnden och
andra hembygdsföreningar i kommunen.
De kontakter som genomförts med Vallentuna kommun, i avsikt att få en gångväg till Bygdegården,
fortsätter.
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