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Föreningen har 500 medlemmar.
Räkenskaper redovisas i kallelsen till vårmötet 2009
Styrelsemöten:
Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda möten.
Föreningsmöten:
Vårmötet vid Kvarngården 11/5 besöktes av 30 medlemmar. Verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning från 2007 lästes upp och godkändes av mötet. Efter möte och kaffe berättade Torsten Lännevall
om jordbruk förr och nu. Mötet leddes av vice ordförande.
Höstmötet i Morastugan 26/10 drog 33 deltagare. Detta var ett mycket speciellt möte då Åke Söderman,
ordinarie ordförande sedan 50 år öppnade mötet och lämnade över klubban till nyvalde ordförande Bengt
Norling. I övrigt valdes styrelse för 2009 med två nya namn: Tommy Richardsson och Rune Underskog. Efter
mötet berättade Susanne Breitholtz, tidigare sekreterare i föreningen, om Vallonbruken i Roslagen.
Verksamhet:
Mycket har hänt under året. På Kvarngården har taken på Mjölnarstugan och scenen bytts ut av Schönbergs
bygg. Bidrag på 50 000:- till detta har erhållits från Roslagens sparbank, samt 10 000:- i sponsring från
Bergshamra såg.
Dränering har utförts runt Mjölnarstugan, ny elkabel har dragits till midsommarstången och
dricksvattenbrunnen är klar med pump och utekran. Under de två arbetsdagar vi haft har ny trappa byggts till
Mjölnarstugan, nytt tak gjorts på lotteriboden och golvet i kvarnen reparerats. Dessutom har sly och grenar
röjts bort och eldats. Tack till alla som ställt upp under dessa dagar (och några eftermiddagar därtill)
Morastugan har enbart använts till höstmötet samt någon visning under året. Vi hoppas få Moraborna att
hjälpa oss att använda stugan mer i framtiden.
Kyrkbåten har använts till kyrkrodden i slutet av juli samt något bröllop. Ägandet och ansvaret för båten
överläts under hösten till Länna kyrka som kommer att nyttja den till bröllop, kyrkrodd och övriga evenemang.
På Kvarngården har hållts friluftsgudstjänst i maj, Föreningen Gunnsjöbadet har hållit årsmöte, Länna skola har
varit på besök och guidning, En motorcykelklubb har varit på besök och Blidö hembygdsförening har besökt
både Kvarngården och Morastugan 20/10.
Föreningen har emottagit ett fint gammalt skåp från Penningby affär, samt en högtalaranläggning från
UlfJohan Tempelman.
IngBritt Jansson och Bibbi Lännevall har skött kontakterna med Länna skola och dess föräldrarförening för att
puffa för hembygdshistoria och besök på Kvarngården och Morastugan. Ett viktigt samarbete som vi vill
utveckla mer.
Sommarprogram 2008:
Midsommarfirandet på Kvarngården var som vanligt festligt och fullsatt. Nytt för i år var försäljning av lösglass
och kaffe vid lotteriboden på midsommarängen. Runt 2000 besökare kom.
27/6 bjöds ”midsommargänget” på traditionell grillkväll vid Kvarngården, Per och Kristina Pernholt skänkte ett
lamm som konstfärdigt marinerades och grillades över öppen eld- en anledning nog att engagera sig i
midsommarevenemanget!

Konstcaféet har haft öppet på Kvarngården under 5 veckor 29/6 – 3/8 med väl etablerade lokala konstnärer.
Kullehusteatern har i år spelat Strindbergs ”Kamraterna” den 23/7 på Kvarngården.
Trubadurafton med UlfJohan Tempelman 28/7 var tyvärr glest besökt, man kan tro att publiken var nöjd
efter..
..Ordförande Södermans 50-årsjubileum 20/7, som enligt Norrtälje tidning besöktes av runt 300 personer.
Huvudartister var Jan Malmsjö och Marie Göranzon som sjöng och reciterade direkt till Åke och Annmari som
satt i varsin länstol på scenen. Jens Engelbrecht och Dan Sjöberg från folkrockgruppen ”Sarek” framförde bland
annat en polska av näckutbildade spelmannen PelPersa, en gång traktens styvaste fiolspelman ( det plaskade
nog lite extra i kvarnfallet under låten). Åke och Annmari hyllades även av kommunpolitiker,
hembygdsföreningar och övrigt kulturfolk från länet.
Efter föreställningen bjöds de medverkande och alla de som arbetat med arrangemanget på buffé i
Kvarngården. Åke och Annmari förklarade sig överväldigade av uppvaktningen. Artisterna ställde upp utan
kostnad för föreningen. Arrangemanget organiserades av Esse Jansson och Bengt Norling. Många frivilliga
krafter såg till att kvällen blev oförglömlig!
Ferlindagen, som vanligt arrangerad av Esse Jansson, gästades av den duktige Ferlintolkaren, trubaduren Ulf
Bagge. Besökarantalet c:a 150 st.
Kulturstipendiet gick i år till Mats Thillman för hans osjälviska engagemang för ungdomar och hans bidrag till
Baltikum.
I julhelgen placerades en sk. Geocache ut vid Kvarngården av Jonas Norling. Geocaching är en ”sport” för GPSägare som innebär att man med hjälp av sin GPS-mottagare letar efter skatter – Geocacher, en liten plastlåda
med dagbok och souvernirprylar. Sådana finns gömda över hela landet (världen) och engagerar 1000-tals
entusiaster som åker runt och letar. Geocacher finns sedan förut bl.a. vid Grevinnans rå , Grovsta och Tranvik.
En mycket matig och ständigt uppdaterad hemsida har skapats av nye styrelseledamoten Tommy Richardsson,
född i Norrtälje och inflyttad till Bergshamra 1999. Adressen är: www.lhbf.se - ni som har tillgång till internet
bör lägga in den som favorit, där får ni både bilder och löpande reportage från verksamheten!
Föreningen har även under detta år deltagit i kommunens fina hembygdsbroschyr.
Föreningen har under året alltså sysslat med framför allt bevarande av fastigheter, taken som bytts hotade att
gräva ett djupt hål i kassan. Glädjande var då att Roslagens Sparbanks kulturstiftelse beviljade ett generöst
bidrag som räddade vår ekonomi och att Bergshamra såg samt Schönbergs bygg justerade sina priser till vår
fördel. Vi har som tidigare nämnts valt att överlåta föreningens kyrkbåt på kyrkan, då vi behöver lägga det lilla
krut vi har på Kvarngården och Morastugan. Kyrkan kommer att sköta och nyttja båten som tidigare.
Åke Söderman har framför allt arbetat med sin bok om 50 års ordförandeskap och Bengt Norling har varit
”Verkställande ordförande”.
Hembygdsarbetet, forskning och insamling av kunskaper om hembygden, samt någon form av föreningsskrift
har tyvärr fått stå tillbaka, därför är det glädjande att kunna presentera LÄNNABYGDEN 2009 skriven av
föreningsmedlemmen Marie Charlotte Falner!
Styrelsen tackar alla som engagerat sig i arbetet med evenemang, byggen och underhåll. Som vanligt ett
speciellt tack till Kent Johansson som oförtrutet kämpat med gräset på Kvarngården, en under året ojämn
kamp då traktorer och grävmaskiner gjort allt för att hindra detta!
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