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VERKSAMHETSBERÄTTELSE januari 2016 – december 2016
Styrelse:
Karin Andrée-Heissenberger, ordförande
Margareta Feldin, sekreterare
Jens Lindberg, kassör
Anna Almqvist, ledamot
Birgitta Bengtson, ledamot
Ingela Rinaldo, ledamot
Lotta Lyman, suppleant
Birgitta Nilsson suppleant
Revisor: Vivianne Gunnarsson
Valberedning: Viveca Ekelund och Bengt Rinaldo
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda sammanträden och har inte tagit
något arvode för sitt arbete. Ett flertal arbetsmöten har hållits inför olika arrangemang.
Antalet medlemmar i föreningen var 135, varav många var familjemedlemmar.
Föreningen vill rikta ett stort tack till Sten-Åke Rygh för att helt ideellt ha organiserat
båtutflykterna och till Bengt Rinaldo som avstod sitt föreläsararvode till förmån för
föreningens verksamhet.
Verksamhet under året
Utflykt till heliga Birgittas dopkyrka Skederid
Uppskattat berättande av roslagsguiden Charlotte Brusewitz
Båtutflykt till Svartlöga och ”Arboretum Lassas hagar”
Guidning av skaparen Sten Ridderlöf
Båtutflykt till Torsten Wallins unika trädgård på Enskär utanför Rödlöga
Guidning af Torsten Wallin själv
Vem var Christian Hammer?
Ingrid Ulfstedt fortsatte sin spännande berättelse om hovjuveleraren/
storsamlaren/badortsdirektören.
Improvisationsteater med barnteatergruppen Kung&Drotning produktion
Fullt hus i Hammerska ladan!
August Strindbergs Linné
Anita Perssons föreläsning lockade återigen intresserade till Villa Dagmar.
Temat denna gång var ”Strindberg och Carl von Linné”.
Agneta Pleijel gladde oss med ett uppskattat författarbesök på värdshuset.
Hon berättade om sin senaste bok ”Spådomen. En flickas memoarer”.
Om Sten Rinaldo i hans ateljé
Bengt Rinaldo berättade om sin far tecknaren och skärgårdsförfattaren.
Mer än fullsatt!
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Museipaviljongen
Museet är mycket uppskattat och hade många besökare även 2016. Särskilt glädjande var att
paviljongen var en av de sex nominerade till Stockholms läns hembygdsförbunds
byggnadspris i kategorin renoverade hus!
Gestaltningen i lokalen fortsatte under året: Affischer ramades, en ny pärm skapades för Otto
Johanssons foton som blivit vattenskadade, Sten Rinaldo fick en egen affisch, ”Fontängossen” med gåsen en skylt och glasmontern till ytterväggen fick ett innehåll.
Övrigt
Furusundsfoldern, på svenska, engelska och tyska, är alltjämt mycket uppskattad och gav ett
bra tillskott till kassan. Den, liksom Ester Grönblads bok om Furusund, såldes i
Museipaviljongen, i Macken och av våra styrelsemedlemmar vid olika evenemang. Boken
gavs också som tackpresent till föreläsare. Den nytrycktes under året i 40 ex.
Representanter för styrelsen medverkade vid två tillfällen vid länsstyrelsens arbete med att
rengöra och måla i ristningarna på Skarv. Initiativ till restaureringen hade tagits av Bengt
Rinaldo. En antikvarisk rapport finns i paviljongen.
Ordföranden deltog i ”tackdag” för medverkande i Blidö hembygdsförenings s k lilla
Antikrunda, vilket bl a innefattade ett besök i vår paviljong och en runda på ön.
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