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Föreningen Björndammens Masugn

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Organisations nr. 802473-4959.
Föreningen bildades 18 maj 2013 för att vårda och synliggöra historia, kultur och
miljö vid Björndammens Masugn så att den bevaras och blir en naturlig grund för
ett gott liv.
Föreningens medlemsantal uppgår 2018 till 47st betalande medlemmar.
Föreningens funktionärer under verksamhetsåret har varit:
Styrelsen
Ordinarie ledamöter.
Ordförande Lars-Erik Larsson
Sekreterare Rosmari Langborg
Kassör
Björn Hallberg
Ledamot
Caspar Almalander
Ledamot
Göran Bayard
Ledarmot Lars Ivarsson
Ledamot
Berth Johnsson
Ledamot
Tomas Ljungkvist
Suppleanter
Ylva Braunerhjelm
Mirjam Ahlberg-Samsel
Margareta Meyer
Revisorer
Rolf Renholm
Björn Berglöv
Valberedning
Rolf Renholm
Leif Jacobsson
Funktionärer som är aktuella för val under årsmötet Berth Jonsson. Göran Bayard
har avlidit under året. Göran har varit med I styrelsen sedan föreningen bildades
0ch har I sin roll varit av stor betydelse för föreningen där han bland annat har

bidragit med en bok om skogsverksamheten som vi kommer att göra en nyutgåva
av I samarbete med hans familj och Holmen.
Suppleanter och Valberedningen väljs årligen.
Verksamheten.
Björndammens Masugn har även I år haft ett fantastiskt bra år med många
besökare och uppskattade evenemang!
Föreningen lyckades till stor glädje 2017 förstärka sin ekonomi + 73.383:som vi har utnyttjat till att investera I ljud- och ljusanläggning – 64.169:under 2018.
Vår Hemsida har kontinuerligt uppdaterats med information om och bilder
från verksamheten.
Föreningen har under året tecknat ett avtal om 6 arrangemang och parkering
med Björndammens samfällighetsförening.
Ekonomi.
Beträffande ekonomin hänvisar vi till bifogade resultaträkning och
balansräkning. Årets lilla överskott föreslår vi föres I ny räkning.
Program under 2018.
• Hyrde Flens Squardans förening lokalen för ett nationellt
evenemang.
• Per Sörman framförde visor av Dan Andersson mfl.
• Evert Ljusberg, K-G Malm och Lucas Stark uppträdde.
• Scenkonst Sörmland hade 2 arrangemang: Sorania Projekt och
Kaja.
• Masugnens dag ”Folklivet kring Masugnen och Björndammen.”
Utöver dessa event har delar av de renoverade lokalerna i Masugnen
använts för möten av kommun, landsting, kulturgrupper och
naturligtvis de visningar av Masugnen som Föreningen
Björndammens Masugn antagit och varit värd för. Samtliga grupper
har varit enormt nöjda med sina besök.
Föreningen Björndammens Masugn ser fram emot eventuella
återbesök och framtida sammarbeten med dessa grupper för att
nyttja den kulturskatt som med hjälp av våra samarbetspartner nu är

delvis restaurerad och väntar på möjligheter att få glädja och
inspirera alla i kommunen.
Vi tackar återigen de samarbetspartner som under åren varit en stötta
för Masugnen
• Holmen AB
• Länsstyrelsen
• Länsantikvarien Nyköping
• Sörmlands Museum
• Flens kommun
Likväl tackar vi de privata medlemmarna och de lokala aktörerna
vilkas intresse, besök, donationer och uppmuntran är ovärdeliga för
Föreningen! Vi tackar även Hemvärnet och PRO vars tappra grupper
stått för regi av parkering och utsökt korvförsäljning och fika vid alla
evenemang.
Ett speciellt tack ges även till de boende i Björndammen som med
tålamod emottagit allmänheten i sin lilla by.
Det är sådeles uppenbart att sammarbete i alla avseenden ger bästa möjliga
resultat för en plats där sammankomst, kultur, glädje och gemenskap kan
delas av alla.

Verksamhetsplan 2018

Byggnad
Med en stabil ekonomi i ryggen fortgår arbetet med renoveringen av
Masugnen. I dessa planer ingår bla de utrymmen som står kala och kalla i
norra delen under förenings lokalen och Masugnens museum. Vi ska
också under året bygga upp organisationen med olika ansvarsområden
samtidigt som vi går igenom styrelsens rutiner och roller.
Sommarens Arrangemang
Planeringen av sommarens program pågår för fullt men är dock ännu ej
fastlagt. Håll ögonen öppna och titta även på vår hemsida

Medlemmar
Styrelsen strävar att under året utge mer information till medlemmarna via
bla websidan. Vi ser även fram emot utvidgat engagemang, förslag och
samverkan från medlemmarna
Hemsidan
Vår duktiga web ansvarige kommer att som tidigare kontinuerligt uppdatera
www.bjorndammensmasugn.se med information om Masugnen och bilder från
verksamheten.
Styrelsen
I vår strävan för kontinuerlig utveckling, ide utväxling, kulturelt sammarbete och
information har styrelsen ett samarbete med flera föreningar.
Styrelsen har hållit 5 protokollförda styrelsemöten.
Slutord.
Styrelsen tackar för förtroendet samtidigt som vi ställer våra platser till
årsmötets förfogande!

