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Föreningsdata
Föreningen har 570 medlemmar
Ekonomi
Räkenskaper redovisas i kallelse till vårmötet 2010
Styrelsemöten:
Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda möten.
Föreningsmöten:
Vårmötet vid Kvarngården 10/5 besöktes av 35 medlemmar. Verksamhetsberättelse samt
resultat och balansräkning från 2008 lästes upp och godkändes av mötet. Information om
kommande arrangemang gavs. Efter mötet berättade ”det levande fornminnet” Lennart
Jansson om diktare i bygden.
Höstmötet i Morastugan 25/10 besöktes av 33 medlemmar, Rune Underskog valdes till ny
ordförande då sittande ordförande Bengt Norling önskat gå ned som ordinarie ledamot i
styrelsen. Styrelseledamot Emma Faxén avgår på egen begäran och ersätts av Birgit Lechat.
Övriga ledamöter omvaldes eller hade mandattid kvar, likaså revisorer. Valberedningen
omvaldes av mötet (Annmarie Hassbring, Runar Lännevall och Roy Lindström). Efter
förhandlingarna berättade norrtäljefotografen Curt Lundblad om ”Roslagsbjörnen” och hans
märkliga familj.
Strategier och prioriteringar
Styrelsen har initierat en diskussion om föreningens framtida inriktning och prioriteringar.
Ett första seminarium hålls i januari 2009 och en lägesrapport planeras till Vårmötet 9 maj
2010.
Övrigt
Styrelsen har medverkat som ombud vid försäljningen av Åke Södermans bok om sina 50 år
med Länna hembygdsförening.

Verksamhet:
Under säsongen har Kvarngården nyttjats flitigt, 3 arbetsdagar och 2 arbetskvällar har
garanterat att byggnader och tomt varit i bra skick. En mindre ”friggebod” har skänkts till
föreningen av Bengt Norling, den har placerats i kanten av midsommarängen och ska nyttjas
som förråd och kontor.
Vi har haft vår sponsor Roslagens sparbanks stiftelser på kontrollbesök, taken befanns utan
anmärkning. Åke Söderman har visat Morastugan och Kvarnen för Föreningen
Kulturhistoriska Färder, Bengt Norling har visat Kvarnen för en släktförening och Föreningen
Roslagsambassadörerna besökte både Morastugan och Kvarnen under hösten och blev då
guidade av Runar Lännevall och Bengt Norling.
Christina Pernholt firade sin 50-årsdag på gräsmattan framför scenen 15 augusti- en förmån
man har som aktiv föreningsmedlem är att gratis kunna utnyttja lokalerna vid sådana
tillfällen!
Sommarprogrammet:
Sommaren inleddes redan 24 maj med Ängsödagen, firandet av nationalparkens 100årsjubileum där Hembygdsföreningen deltog med en liten utställning om ”Adamskan” som
framgångsrikt gestaltades av Suzanne Breitholtz. En vacker vårdag i en vacker miljö. C:a 300
besökare lyssnade under dagen på den fascinerade historien om en av Ängsös profiler.
Midsommarfirandet på Kvarngården var som vanligt välbesökt och vädret visade sig under
eftermiddagen från sin bästa sida. Denna midsommar invigdes vår nygamla
midsommarstång med vågrätt hängande kransar, gjord efter ett gammalt foto från
Kvarngården.
26/6 bjöds midsommarfunktionärerna på grillkväll vid kvarnen i form av knytkalas - enligt ny
tradition bjöds grillat lamm och diverse andra godsaker som deltagarna fört med sig och
dukat upp i gröngräset.
Kullehusteatern drog fullt hus 21 juli, och i övrigt har de 5 konstnärsveckorna varit lyckade
med många kaffetörstiga besökare.
Ferlindagen vid Länna kyrka 9/8 besöktes av c:a 150 personer som fick höra ett fint
Ferlinprogram framfört av Ove Engström och hans dotter.
Bengt Norling efterträds alltså på posten som ordförande av Rune Underskog och vi hälsar
Birgit Lechat välkommen som ny ledamot samtidigt som vi tackar Emma Faxén för en fin
insats i styrelsen.
Välkommen också att besöka vår hemsida www.lhbf.se. Där finns alltid aktuell information
om föreningen och våra program.
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