FURUSUNDS KULTURFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Januari – december 2011
Ordinarie ledamöter:
Karin Heissenberger, ordförande
Margareta Feldin, sekreterare
Kristina Wolff, kassör
Bo Järncrantz, ledamot
Magdalena Rinaldo, ledamot
Lotta Lyman, suppleant
Lena Gustafsson, suppleant
Revisor: Lars Markusson
Valberedning: Viveca Ekelund och Agneta Stilling-Wattin
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden och har inte
tagit något arvode för sitt arbete.
Antalet medlemmar i föreningen: 155 st

Verksamhet under året
Författarafton den 27 januari
Jeppe Wikström kunde tyvärr inte komma som planerat men tipsade oss om att
kontakta fotografen och författaren Claes Grundsten istället. Vi som kom till
Värdshuset denna kväll fick lyssna till ett mycket intressant och trevligt föredrag med
bildvisning av hans fantastiska foton från olika nationalparker han besökt i Sverige och
utomlands.
Värdshuset hade köket öppet och många passade på att äta middag innan föredraget.

Slåtterdag den 9 juli
Karin och Ernst Heissenberger arrangerade den traditionsenliga slåtterdagen med
Gunnar Beck från Skansen som sakkunnig ledare. Liarna slipades knivskarpa och
liemännen jobbade outtröttligt och frenetiskt, vilket förorsakade de alltför få räfsarna
ett svettigt arbete. Staffan Loringer visade sina färdigheter i att hässja det slagna gräset
och efter gemensamma insatser från slåtterfolket stod där till slut tre fina hässjor att
beskåda. Sillunchen hos Karin och Ernst smakade härligt och återställde saltbalansen
efter dagens kraftansträngningar.
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Träd- och buskvandring den 10 september
Det blev inte så många som deltog i denna vandring under Birgitta Nilssons kunniga
ledning. Vi hade hoppats på att framför allt kvartersfogdarna skulle ta detta tillfälle att
få ökad kunskap och litet matnyttiga tips inför kommande röjningsdagar.

Turistbroschyr om Furusund
Under året färdigställdes en sedan länge efterfrågad turistbroschyr om Furusund. Den
är ett resultat av ideellt arbete av Ingela Rinaldo och Viveca Ekelund (research och
text), Nils Möllerström (layout och grafisk design) och Lars Markusson (merparten av
alla foton). Vi tackar dem alla för detta fina arbete. Tryckningen finansierades med
hjälp av annonser. Foldern har blivit mycket uppskattad och har sålts i Macken,
Gästhamnen, Herrgårdsvillan och Norrtälje Turistbyrå. Vår förhoppning är att kunna
få den översatt till engelska och tyska.

Optiska Telegrafen
Föreningen uppmärksammades under året på att avtalet mellan Tekniska Museet och
fastighetsägaren går ut i juni 2012. Föreningen hade under hösten kontakter med
Länsstyrelsen och möte med Tekniska Museet och Roslagsmuseet för att få frågan om
Optiska Telegrafens framtid utredd.

Brevlåda
Föreningen har nu en brevlåda uppsatt med adress Friluftsvägen 1.

Övrigt
Vi har tyvärr fått ställa in två aktiviteter under det gångna verksamhetsåret.
Utflykten till Ängsö den 28 maj med Birgitta Nilsson som guide kunde inte genomföras
p g a att för få personer anmält sitt intresse.
Anita Persson, som skulle hålla föredrag om Strindberg i Villa Dagmar den 12 juli, hade
noterat fel dag i sin almanacka. Det var naturligtvis en stor besvikelse, men de personer
som kommit till Villa Dagmar tog det hela med ro och uppskattade mycket Johan
Bruuns visning av den fint bevarade interiören sedan hotellets glansdagar.
Furusund den 25 mars 2012.

Styrelsen
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