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Anne-Marie Hassbring Johansson, Annika Norling.
Anne-Marie Hassbring Johansson, Berit Elisson och
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Föreningen hade vid årets slut 337 fullbetalande medlemmar.
Räkenskaper och bokslut för år 2013 redovisas separat.
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten.
Föreningsmöten:
Vid Vårmötet den 5 maj var 42 medlemmar närvarande. Styrelsens
verksamhetsberättelse och förvaltning av tillgångar för 2012 redovisades. Eftersom
revisorerna inte haft något att invända beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2012.
Efter förhandlingarna berättade Kerstin Morger om skriften ”Länna prästgård och
Lännaby” som getts ut av Ebba och Carl Mannerfelts stiftelse.
Vid Höstmötet den 27 oktober, med deltagande av ett 40-tal medlemmar, valdes ny
styrelse för verksamhetsåret 2014. Avgående styrelsemedlemmen Bengt Norling
avtackades efter ett förtjänstfullt arbete i styrelsen.
Efter förhandlingar underhöll Michael Blum med visor av, och berättelser om,
Roslagsanknutna diktare.
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 Björn Ring, grafisk formgivning.
Sommaren inleddes med att Svenska kyrkan i Länna, tillsammans med övriga
kyrkor i Bergshamra, höll en friluftsgudstjänst på Kvarngården.
Midsommarfirandet var som vanlig välbesökt och gräsytorna var fyllda till
”bristningsgränsen”. Vi kan inte med säkerhet uppskatta antalet besökare men
omsättningen var något lägre än förra året. För musik och sång svarade Roland
Ottebring, Bernt Dahlkvist och Eila Ottebring. Dansen leddes av Ann-Marie
Hassbring Johansson och Kent Johansson.
För lotterivinster var ICA-affären i Bergshamra och Åke Bertilssons Grus sponsorer.

För att klara programmet krävs att många medlemmar ställer upp ideellt. De som
deltagit firade med knytkalas veckan efter midsommar.
Vid Konstnärs- och hantverksveckorna under juli månad utställdes fotografi av
Ann-Catherin Sjöblom, måleri av Anett Bentén, silversmide av Marina Lillich, keramik
av Håkan Lidén, målning och hantverk av Marija Buhovac och fotografi av Cissi
Wiman. Utställarna var nöjda med antal besök och arrangemangen.
Musikkafé ordnades en kväll i juli av SOS-kören med Durpiggarna, under ledning av
Lars Karlsand
Kullehusteatern återkom och spelade ”Misantropen” av Molière för en talrik publik.
Ferlindagen vid Länna kyrka den andra söndagen i augusti kunde inte genomföras
utomhus som brukligt på grund av de dåliga väderutsikterna. Esse Jansson höll som
vanligt en betraktelse vid gudstjänsten i kyrkan och efter kaffe underhöll Rolf Mårth
och Marina Tallberg med Ferlinsånger och egna sånger. Länna kulturstipendium
delades ut till Kent Johansson för hans engagemang i Länna hembygdsförening och
sångkulturen i bygden.
Kvarngården:
Under flera år har vi planerat för att få vägvisningsskyltar till Kvarngården. Detta
beviljades av Trafikverket och skyltar sattes upp strax före midsommar från
Bergshamravägen. Det var meningen att föreningen skulle bekosta dessa och för det
beviljades vi 10 000 kr i bidrag från Roslagens Sparbanksstiftelser. Genom ett
förbiseende av väghållaren kommer vi inte att få någon faktura varför bidraget
kommer att lämnas tillbaka.
Av en dotterdotter till den siste mjölnaren Schönqvist har vi fått flera bilder från
kvarngården.
Under den europeiska Kulturarvsdagen höll vi gården öppen med ett tiotal externa
besökare.
Fastighetsunderhåll:
En planerad rödfärgning av alla våra byggnader har påbörjats genom att vi strukit en
vägg på mjölnarstugan och en på kvarnen. För att skydda kvarnen har ett antal alar
fällts i ån och de skador i gräsmattan som blev efter takarbetet har reparerats med
bidrag i form av grus från Åke Bertilsson.
Gräsmattor har på ett förtjänstfullt sätt underhållits av Kent Johansson på
Kvarngården och Bo Persson vid Morastugan.
Föreningsmedlemmar har engagerats vid tre arbetsdagar under våren, en under
sommaren och en under hösten. Dessutom ägnades ett par kvällar åt att snygga till
inför Midsommarafton.
Ytterligare information om vår verksamhet finns på vår hemsida www.lhbf.se.

Styrelsen

