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FURUSUNDS KULTURFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Januari – december 2012
Ordinarie ledamöter:
Karin Heissenberger, ordförande
Margareta Feldin, sekreterare
Kristina Wolff, kassör
Birgitta Bengtson, ledamot
Bo Järncrantz, ledamot
Lena Gustafsson suppleant
Lotta Lyman, suppleant
Revisor: Lars Markusson
Valberedning: Viveca Ekelund och Agneta Stilling-Wattin
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 protokollförda sammanträden och har inte
tagit något arvode för sitt arbete. Ett flertal arbetsmöten har hållits inför de olika arrangemangen.
Antalet medlemmar i föreningen: 135 st
Verksamhet under året
Författarafton
Vinterns författarafton med Katarina Kieri blev en uppskattad pratstund med författaren. Träffen hölls i Lännagården i Hysingsvik.
Navigationsafton
I mars arrangerades en föreläsning om astronomisk navigation. Föreläsare var Ulf
Hallström, sjökapten, sjöjurist och i många år chef för samordningen av sjöräddningen i
Sverige. Föreläsningen var ett samarrangemang med Studiefrämjandet Roslagen.
Botanisk vandring
I maj samlades en skara för att i strålande väder och under sakkunnig ledning av Åke
Tidigs titta på växter och lyssna på fåglar i Riddersholms naturreservat på Rådmansö.
Slåtterdagen i Ekbacken
Den planerade traditionella slåtterdagen blev inställd pga regn.
Svamputflykten
Ihållande regn gjorde att även svamputflykten tyvärr fick ställas in.
Museipaviljongen
Kulturföreningen fick återigen möjlighet att disponera den ena paviljongen vid Kejsarbryggan som litet museum. Där visades en del av föreningens bilder mm. Vi fick
dessutom under sommaren, i samarbete med Norrtälje konsthall, Norrtälje stadsbibliotek
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och Roslagsmuseet, låna en liten utställning med Otto Johansson-bilder på tema
Strindbergsåret. Museet blev oerhört uppskattat och hade många besökare.
Vem var Christian Hammer?
Mycket uppskattat blev Ingrid Ulfstedt föredrag om Christina Hammer, som hölls i fd
societetsparken.
Strindberg i Villa Dagmar
Anita Perssons föreläsning om Strindberg ledde återigen till fullt hus.
Optiska Telegrafen
Ytterligare möten hölls under året mellan Länsstyrelsen, Tekniska museet, Furusunds
samfällighet och Furusunds kulturförening i syfte att bevara den optiska telegrafen.
De gula paviljongerna
I samband med att kulturföreningen fick disponera den ena paviljongen föddes ambitionen att restaurera paviljongerna så att de kan bevaras inför framtiden och detta på ett för
paviljongerna tidstypiskt sätt.
Vid ett av besöken i Furusund uppmärksammades därför Länsstyrelsens representanter
av kulturföreningens ordförande på det kulturhistoriska värdet av de gula paviljongernas
bevarande. Detta ledde till att Furusunds samfällighetsförening såsom ägare och tillsammans med Furusunds kulturförening, ansökte om bidrag från länsstyrelsen för renovering av paviljongerna.
Översättning av Furusundsfoldern
Föreningen riktar ett stort och varmt tack till Gunilla Halsius och Anna Stuetzle samt
Britt-Marie Möllerström och Patrick Banfield för att de helt utan ersättning översatt och
granskat en engelsk och en tysk version av foldern. En mindre upplaga trycktes under
sensommaren och uppskattades mycket, icke minst av Pro Marinas båtgäster.
Barbro Halsius’ vykortssamling
Ordföranden har tillsammans med Barbro Halsius gått igenom de kopior av vykort som
Barbro tidigare skänkt till föreningen, för att så långt möjligt datera dem.
Strindbergssoaré
Under hösten inleddes kontakter för en Strindbergssoaré på Furusunds Värdshus när de
nya arrendatorerna öppnar framåt våren 2013 .

Furusund den 25 mars 2013

Styrelsen för Furusunds Kulturförening
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