Verksamhetsberättelse Länna hembygdsförening 2016
Styrelse för 2016:
Ordförande:
Ledamöter:
Suppleanter:
Revisorer:
Ersättare:
Valberedning:

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

Föreningen hade vid årets slut 371 medlemmar.
Räkenskaper och bokslut för år 2016 redovisas separat.
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten.
Föreningsmöten:
Vid Vårmötet den 8 maj var 30 medlemmar närvarande. Styrelsens
verksamhetsberättelse och förvaltning av tillgångar för 2015 redovisades. Eftersom
revisorerna inte haft något att invända beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2015.
Efter förhandlingarna berättade Urban Johansson och Ann-Marie Alfredsson om sin
dokumentering av Grovsta by.
Vid Höstmötet den 23 oktober, med deltagande av 26 medlemmar, valdes ny
styrelse för verksamhetsåret 2017. Efter samtal vid kaffeborden berättade Lennart
Rosander från Stockholms läs museum om sitt arbete med att dokumentera: ”Barn
av sin tid – grundandet av hembygdsföreningar i Stockholms län under hundra år”
Verksamhet:
Sommarprogrammet inleddes med att Svenska kyrkan i Länna, tillsammans med
konfirmanderna, höll en friluftsgudstjänst på Kvarngården.
Midsommarfirandet var som vanligt välbesökt. Överskottet av försäljning av lotter,
korv, kaffe och glass utgör en viktig del av föreningens intäkter. Levande musik
framfördes av Roland Ottebring, Bengt Allan Johansson och Thomas Sving. 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 pågick under hela juli månad och den första
veckan i augusti, med utställningar av Marija Bukovac, Ann-Catherin Sjöblom, Anne
Andersson, Jenny Dahlkar, Gitte Lindblom, Raija Gustavsson och Birgitta Stöde.
Musikkafé ordnades under en kväll i juli av SOS-kören, under ledning av Lars
Karlsand.
Kullehusteatern spelade en kväll i juli ”Fröken Julie” av August Strindberg.
Under den ”Europeiska kulturarvsdagen” i september höll vi våra hembygdsgårdar
öppna för besök, med ett fåtal besökare.

Ett nytt inslag under året var Julmarknad den 26 november. Femton utställare deltog
med bord både ute och inne. Ett omfattande förarbete föregick själva dagen och
genom BK Vargarna fick vi låna enhetliga bord och både besökare och utställare var
nöjda med arrangemanget.
Sponsorer:
På olika sätt har verksamheten sponsrats av Bergshamra Såg & Snickeri,
Bergshamra Varv, Nils Schönbergs Bygg & Fastighetsservice, Kronholms Bil o.
Gummi, ICA Nära Bergshamra, Åke Bertilsson Grusfrakt , Thillmans Bilverkstad
Efterträdare, Björn Ring Grafisk Form, ICA Kvantum Flygfyren och Fredrik Thors Rör.
Genom ett legat fick föreningen 100 000 kronor från Nea Halvarssons dödsbo.
Fastighetsunderhåll:
Under året genomfördes rödfärgning av alla våra byggnader, inklusive Morastugan.
För detta hade vi 2015 beviljats anslag på 25 000 kronor från Roslagens
Sparbanksstiftelse, men arbete blev alltså utfört först 2016..
Gräsmattor har på ett förtjänstfullt sätt underhållits av Kent Johansson på
Kvarngården och Bo Persson vid Morastugan.
Föreningsmedlemmar har engagerats vid 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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