Verksamhetsberättelse Länna hembygdsförening 2012
Styrelse för 2012, vald vid höstmötet 2011:
Ordförande:
Rune Underskog.
Ledamöter:
Per Pernholt, vice ordförande, Eva Hasselblad, kassör och
Bengt Norling, ledamot, valda på två år.
Sedan tidigare kvarstår Fritz Andersson, sekreterare,
Lennart Gunnarsson och Georg Ågren, samt Anne-Marie
Söderman som hedersmedlem.
Suppleanter:
Per E ”Pelle Signal” Johansson och Esse Jansson samt
kvarstående sedan tidigare Bibi Lännevall och Tommy
Richardson.
Revisorer:
Sven-Åke Nyberg, Göran Westerlund.
Ersättare:
Anne-Marie Johansson Hassbring, Annika Norling.
Valberedning:
Anne-Marie Johansson Hassbring, Runar Lännevall, Berit
Elisson.
Föreningen hade vid årets slut 290 fullbetalande medlemmar.
Räkenskaper och bokslut redovisas vid vårmötet 2013.
Styrelsen har under året hållit nio protokollförda möten.
Föreningsmöten:
Vid Vårmötet den 6 maj deltog ett fyrtiotal medlemmar. Styrelsens
verksamhetsberättelse och förvaltning av tillgångar för 2011 redovisades. Eftersom
revisorerna inte haft något att invända beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
Efter förhandlingarna berättade Roland Palmqvist om ”Rysshärjningarna i Roslagen
1719”.
Vid Höstmötet den 21 oktober valdes ny ordförande, Per Pernholt, och styrelse för
verksamhetsåret 2013. Avgående styrelsemedlemmen Lennart Gunnarsson
avtackades, liksom avgående suppleanter Bibi Lännevall och Tommy Richardson
som båda deltagit i styrelsearbetet under en längre tid.
Efter förhandlingar höll Hedvig Bellberg ett föredrag om kartläggningen av
takkonstruktioner på Stockholm slott, som hon deltagit i.
Verksamhet:
Sommarprogrammet distribuerades, som brukligt sedan några år, till alla hushåll i
socknen. Kostnaden för tryckning sponsrades av Bergshamra Såg & Snickeri,
Bergshamra Varv, Nils Schönbergs Bygg & Fastighetsservice, Kronholms Bil o.
Gummi och Roslagslänna Allservice.
Sommaren inleddes med att Svenska kyrkan i Länna, tillsammans med övriga
kyrkor i Bergshamra, höll en gudstjänst på Kvarngården som planerats som
friluftsgudstjänst men som fick hållas inomhus i Mjölnarstugan på grund av

regnvädret. I övrigt klarade vi våra programpunkter under sommaren i bra väder trots
allt regn.
Midsommarfirandet var som vanlig välbesökt. Vi kan inte med säkerhet uppskatta
antalet besökare och kan därför inte säga om det var rekord. För musik och sång
svarade Bengt Allan Johansson, Roland Ottebring, Bernt Dahlkvist och Eila
Ottebring. Dansen leddes av Ann-Marie Hassbring Johansson och Kent Johansson.
För att klara programmet krävs att många medlemmar ställer upp och arbetar ideellt.
Detta ”belönas” med knytkalas veckan efter midsommar. Med vinster i lotterier har
ICA-affären i Bergshamra och Åke Bertilssons Grus ställt upp.
Under konstnärs- och hantverksveckorna hade vi nya utställare de flesta
veckorna. Till de återkommande utställarna hörde Stefan Andersson som visade
snidade båtmodeller och Karin Eriksson, Gun Larsson, Ingrid Johansson och Bengt
Allan Johansson som visade tempera- och oljemålningar. Ny som utställare var AnnCatherin Sjöblom som visade fotografier och Ann Andersson med keramik. Anna
Lindman och Marika Nilsson visade akrylmåleri och Inger Marianne Ödlund och
Ulrika Willberg visade broderi, smycken och måleri. Antalet besökare till
utställningarna under fem veckor i juli var något lägre än föregående år men vädret
var inte så bra under några av veckorna.
Kullehusteatern spelade ”Den stressade” av Ludvig Holberg, Det kunde
genomföras, trots mygginvasion, genom att både aktörer och publik svepte in nejden
i myggoljeångor.
Till Ferlindagen vid Länna kyrka den andra söndagen i augusti var visgruppen
”Falupojkarna med Lennart och Lotta” engagerade. De genomförde ett uppskattat
program på kyrkvallen med anekdoter och sånger om och av Nils Ferlin och Dan
Andersson. Dagen inleddes med gudstjänst i kyrkan, med en betraktelse av Esse
Jansson.
Den 18 augusti hade vi samlat ett antal hantverkare från när och fjärran till en
hantverksdag. Ett oväntat stort antal besökare fick se allt från broderi i anslutning till
en folkdräktutställning till veterantraktorer, gamla mopeder och bilar. Ett av
ändamålen med dagen var att få visa våra pågående renoveringsarbeten, främst
byte av taket på Kvarnen. Genom att Björn Roman, som skulle utföra arbetet, skadat
sig var det arbetet inte påbörjat men han visade ändå principen för knuttimring och
sitt tidigare arbete med timring på kvarnen. Vi fick också se gärdsgårdsstängning på
gammalt vis, gammalt båtbyggeri och konstsmide. Slutligen visades
fårskinnsarbeten, smycketillverkning och träskotillverkning.
Kvarngården har visats för flera grupper. Främst kan nämnas att hela Kultur och
fritidsnämnden i Norrtälje kommun gjort ett besök och att en släktförening med
släktingar till den sista mjölnaren Schönkvist besökt oss. Kvarnen har visats för två
lågstadieklasser från Länna skola.
Fastighetsunderhåll:
Den stora insatsen för våra fastigheter under året har varit att byta taket på kvarnen.
Genom projektet ”Hus med historia” har föreningen totalt fått ett statsbidrag på

340 000 kr under detta år och 121 750 kr föregående år. Teglet på hela taket har
rivits ned och det visade sig då att undertaket i form av brädor på förvandling och
timmeråsar på drängstugan var ruttna. Dessa måste alltså bytas vilket naturligtvis
ökade kostnaden utöver den budgeterade. Nu ligger där ”nygammalt” enkupigt
lertegel på taket. Arbetet med taket har utförts av Mikael Källström och medarbetare,
och med hjälp av Björn Roman för timmerarbetet. Styrelsemedlemmar har också
bidragit med några timmars arbete. Björn Roman har även timmerförstärkt
byggnaden över kvarnhjulet. Allt detta arbete har genomförts i nära samarbete med
byggnadsantikvarisk personal från Stockholms läns museum. Det som återstår för
2013 är eget arbete med att återställa gräsmatta och körväg.
Gräsmattor har på ett förtjänstfullt sätt underhållits av Kent Johansson på
Kvarngården och Bo Persson vid Morastugan.
Föreningsmedlemmar har engagerats vid arbetsdagar på hösten och våren och vid
ytterligare ett par kvällar med att snygga till inför Midsommarafton.
Rikligt med information, främst bilder, från vår verksamhet finns på vår hemsida
www.lhbf.se.
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