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Styrelsen har haft 4 styrelsemöten under det gångna året.  
  
  
Årsmötet  
 
Vid det ordinarie årsmötet i fjol lyckades man inte tillsätta en ny styrelse då det saknades kandidat 
till ordförandeposten. Vid ett extrainsatt årsmöte i början av sommaren kunde sedan Anders 
Haglund väljas till vår allas glädje och ett antal muntergökar anslöt sig för att hjälpa honom i arbetet 
att bevara och utveckla vår vackra och på alla andra vis fantastiska bygd. 
 
 
Evenemang och arrangemang   
 
Styrelsen tillsattes sent och p.g.a. flera nybörjare och diverse skador inom styrelsen hölls första fulla 
styrelsemötet så sent som i oktober. Det skall nämnas att det hölls ett kortare möte i juni för att 
besluta om behörighet att sköta föreningens bankärenden. De aktiviteter som genomförts har varit 
mest för att upprätthålla verksamheten, men även lite utvecklande arbete har hunnits med. 
 
Det har hållits guidade turer i Torsång under året av Ottomar Vifell och Björn Ericsson. 
 
Initiativet med en fototävling kopplat till årets almanacka var både uppskattat av de som fick sina 
foton exponerade och för våra medlemmar som alla fått chans att beskåda alstren på utställning 
under julkvällen och i 2019 års almanacka. 
 
Den 14 december genomfördes den omnämnda och traditionella julkvällen i samarbete med 
Idrottsföreningen och en lång rad lokala sponsorer. Hela Torsång lystes upp av marschaller. 
Hembygdsföreningen gräddade och sålde kolbullar vid smedjan, som höll öppet för allmänheten.  
På hembygdsgården arrangerades en julmarknad med försäljning, servering och barnridning.  
 
Smedjan har använts väl under året. Man har hållit ca 8 tillfällen med prova-på-smide. 
Vid Runndagarna i augusti höll Smedjan öppet både lördag och söndag och det var bra intresse för 
smidet. 8st valde att prova på att göra egna krokar. Den har varit uthyrd ca 20 gånger under året och 
det har hållits smides uppvisningar och en del kroksmide i samband med slussbrudsturer. 
 
Studiecirklar om bygdens historia 
Sedan hösten 2017 har Björn Ericsson låtit intresserade studera bygdens historia i studiecirkelform 
med utgångspunkt från föreningens "bygdebok" - "Kopparbergets modersocken. Torsångsbygden 
från istid till nutid." Boken kom ut hösten 2010 och var resultatet av en "forskningscirkel" i s m 
Vuxenskolan och Fornby Folkhögskola. Under hösten hölls två studiecirklar om Torsångsbygden 
med bra deltagande. Under ledning av BE har man lärt sig mer om vår unika bygds historia. Flera 
av cirklarna har sedan fortsatt med studier i Borlänges och Dalarnas historia, då deltagarna tyckt det 
varit stimulerande att fortsätta att träffas och lära mer om vår lokala historia. 



 
 
Samhällspåverkan 
I samband med planerna på att bygga fler bostäder i Uvbergsviken har föreningen yttrat sig vid flera 
tillfällen och utsåg BE som talesperson för föreningen. Han medverkade i inslag i lokalteve och 
andra lokala media för att framföra föreningens synpunkter på detaljplanen för dessa 
utbyggnadsplaner.  
  
 
Skötsel, underhåll och ansvarsområden  
 
21 oktober hade vi höststädning på hembygdsgården. Bosse och hans skylift anlitades av föreningen 
för att få upp oss på lämplig höjd, sedan kunde barr och mossa blåsas av taken, samt att pannor blev 
bytta. Gärdesgården fick sig ett lyft den dagen, men det klassas inte som en renovering utan denna 
behöver bytas för att återfå sin forna prakt. 
 
Utöver höst-städningen har endast mindre aktiviteter skett sedan sittande styrelse tillträdde. 
 
Gräsklippningen har skötts av Lente och Anders Haglund och andra småsysslor på hembygdsgården 
har skötts av Leif Hansson.  
 
Hembygdsföreningen har i ett fortsatt samarbete med kommunen haft tillsyn av de kor som 
kommunen haft utplacerade på båda sidor av Prästtjärn under sommaren. Familjen Hägglund på 
Sunnanö har för föreningens räkning skött tillsynen. 
  
Leif Hanson har ansvarat och renoverat föreningens hemsida – http://www.torsang.org. Och detta 
med ett mycket gott resultat.   
  
 
Slutord  
  
För att kunna genomföra våra årligen återkommande evenemang och arrangemang, ta hand om 
skötsel och underhåll på hembygdsgården och vidareutveckla föreningens verksamhet krävs ideella 
resurser.  
  
Behovet av att lyckas engagera medlemmar är mycket stort och en förutsättning för att 
hembygdsföreningen ska kunna fortsätta att bedriva och utveckla sin verksamhet. 
Hembygdsföreningen tar därför tacksamt emot idéer kring hur vi ska lyckas med detta. Vi behöver 
bli många fler som engagerar oss aktivt i föreningens verksamhet.   
  
Vi ser dessutom även gärna att du som medlem kommer med andra idéer samt förslag på 
förbättringar och förändringar gällande vår verksamhet.   
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