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

Föreningen hade vid årets slut 432 medlemmar.
Räkenskaper och bokslut för år 2015 redovisas separat.
Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten.
Föreningsmöten:
Vid Vårmötet den 10 maj var 25 medlemmar närvarande. Styrelsens
verksamhetsberättelse och förvaltning av tillgångar för 2014 redovisades. Eftersom
revisorerna inte haft något att invända beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2014.
Efter förhandlingarna visade Kjell Björkhult bilder på gamla kartor över några byar i
bergshamraområdet.
Vid Höstmötet den 25 oktober, med deltagande av 31 medlemmar, valdes ny
styrelse för verksamhetsåret 2016. Efter samtal vid kaffeborden berättade Susanna
Bertilsson om hembygdsföreningens verksamhet under åren från bildandet 1925 och
framåt. Hon använde då de bilder som hon sammanställt för vårt 90-årsjubileum.
Verksamhet:
Sommarprogrammet inleddes med att Svenska kyrkan i Länna, tillsammans med
konfirmanderna, höll en friluftsgudstjänst på Kvarngården.
Midsommarfirandet var välbesökt men som vanligt har vi ingen möjlighet att ange
antalet deltagare då vi inte tar något inträde. Överskottet av försäljning av lotter, korv,
kaffe och glass utgör en viktig del av föreningens intäkter. Levande musik framfördes
av Roland Ottebring och Bengt Allan Johansson. Sång och dans leddes av Eila
Ottebring och Kent och Ann-Marie Johansson.
För att klara programmet krävs att många medlemmar ställer upp ideellt. De som
deltagit firade med knytkalas, veckan efter midsommar.
Konstnärs- och hantverksveckorna var inte riktigt utfyllda under juli månad, men vi
är tacksamma för de utställare som möjliggjorde att vi kunde hålla Kvarngården
öppen för besökare dagligen. Utställare har varit Ann-Catherin Sjöblom, foto, Anna
Andersson, keramik, och Marija Bukovac, hantverk och foto.

Musikkafé ordnades en regnig kväll i juli av SOS-kören under ledning av Lars
Karlsand. På grund av regnet fick den fåtaliga publiken avhöra programmet i
Mjölnarstugan men man uppskattad det ändå.
Kullehusteatern spelade en kväll i juli ”Måsen” av Tjechov.
Jubileum och Hantverksdagen i augusti engagerade många utställare med olika
hantverkstekniker och musikunderhållning av Olle Forsbergs band och med sång av
Anders Lund som sjöng Yngve Janssonsånger.
Under jubileumsfestligheterna hade först Lennart Jansson ett anförande om Länna
hembygdsförening och Susanna Bertilsson om Yngve Jansson. SOS-kören
framförde dikter av Yngve Jansson som tonsatts av Heimer Sjöblom.. Björn Roman
spelade Pell Pers polka på sopransax. Deltagarna bjöds sedan på salladsbufé.
Sponsorer:
På olika sätt har verksamheten sponsrats av Bergshamra Såg & Snickeri,
Bergshamra Varv, Nils Schönbergs Bygg & Fastighetsservice, Kronholms Bil o.
Gummi, ICA-Nära i Bergshamra, Åke Bertilsson Grusfrakt AB, Grisslan Fritid,
Thillmans Bilverkstad Efterträdare och Björn Ring, grafisk formgivning.
Fastighetsunderhåll:
Under året beställde vi rödfärgning av alla våra byggnader, inklusive Morastugan
enligt en offert på 37 000 kronor. För detta har vi beviljats med 25 000 kronor från
Roslagens Sparbanksstiftelse. På grund av den ogynnsamma väderleken under
sommaren har detta inte hunnits med av entreprenören utan beräknas bli utfört under
våren 2016.
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 respektive
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.
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