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Per Pernholt.
Georg Ågren, vice ordförande, Eva Hasselblad, kassör,
Rune Underskog, sekreterare. Lars- Olof Hermansson,
Margaretha Israelsson och Fritz Andersson, ledamöter.
Per E ”Pelle Signal” Johansson, Sune Gustavsson, Kjell
Björkhult och Ingrid Underskog.
Göran Westerlund och Emil Österman.
Bo Lännevall, Annika Norling.
Anne-Marie Hassbring Johansson, Berit Elisson, Mikael
Andersson och Björn Roman.

Föreningen hade vid årets slut 432 medlemmar.
Räkenskaper och bokslut för år 2014 redovisas separat.
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten.
Föreningsmöten:
Vid Vårmötet den 11 maj var 28 medlemmar närvarande. Styrelsens
verksamhetsberättelse och förvaltning av tillgångar för 2013 redovisades. Eftersom
revisorerna inte haft något att invända beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2013.
Efter förhandlingarna berättade Pelle ”Signal” Johansson om Bergshamraprofiler från
förr.
Vid Höstmötet den 26 oktober, med deltagande av ett 30-tal medlemmar, valdes ny
styrelse för verksamhetsåret 2015. Efter samtal vid kaffeborden berättade Tommy
Richardson, och visade bilder från valda delar ur boken Mora och Mörtsunda – två
byar i Länna socken i Roslagen.
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, Linneladan i Penningby 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
överskottet av försäljning av lotter, kaffe och glass utgör en viktig del av föreningens
intäkter. Nytt för i år var även korvförsäljning som var uppskattat då vädergudarna
gav oss svalkande regnskurar. På den nyuppförda scenen på sågbacken spelade
Roland Ottebring och Bernt Dahlkvist. Sång och dans leddes av Eila Ottebring och
Kent Johansson.

För lotterivinster var ICA- Nära i Bergshamra och Å Bertilssons Grusfrakt AB
sponsorer.
För att klara programmet krävs att många medlemmar ställer upp ideellt. De som
deltagit firade med knytkalas, veckan efter midsommar.
En viktig del av sommarprogrammen är Konstnärs- och hantverksveckorna under
juli månad, vilka möjliggör att vi kan hålla kvarngården öppen för besökare dagligen.
Utställare har varit Ann-Catherin Sjöblom, foto, Anna Andersson, keramik, Marija
Buhovac hantverk, textil, foto, Cissi Wiman, foto. Utställarna var nöjda med antal
besök och arrangemangen. En vecka har hållits öppet av Bibi Lännevall och Lena
Okeijn som informerat om kommunen.
Musikkafé ordnades en kväll i juli av SOS-kören under ledning av Lars Karlsand och
med medverkan av Durpiggarna och Susanne Ottebring med vänner.
Kullehusteatern spelade en kväll i juli ”Tre män i en båt”, i en bearbetning med
roslagsanknytning, inför en talrik publik.
Ferlindagen i augusti, vid Länna kyrka, höll Esse Jansson som vanligt en betraktelse
vid gudstjänsten i kyrkan. Efter kaffe underhöll Lilian Ahlm, Tor Englund och Ove
Engström med ett Ferlinprogram på kyrkvallen.
Under den europeiska Kulturarvsdagen i september höll vi både Morastugan och
Kvarngården öppna delar av dagen.
Fastighetsunderhåll:
Under hösten har Morastugan, eftersom den är K-märkt, inspekterats av
Länsstyrelsen, som inte fann något att anmärka på.
Gräsmattor har på ett förtjänstfullt sätt underhållits av Kent Johansson på
Kvarngården och Bo Persson vid Morastugan.
Föreningsmedlemmar har engagerats vid två arbetsdagar under våren och en under
hösten. Styrelsemedlemmar har också byggt en scen för musiken vid
midsommarstången. Dessutom ägnades ett par kvällar åt att snygga till inför
midsommarafton.
Ett vindskydd för Roslagsleden har byggts vid Kvarngården, av elever vid
Rodenskolan i Norrtälje.
Ytterligare information om vår verksamhet finns på vår hemsida www.lhbf.se.
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