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Styrelsen har haft 7 styrelsemöten under det gångna året.

Föregående årsmötet
Vid föregående årsmöte närvarade 14 personer. Ämnen som avhandlades var framtida
midsommarfiranden, informationsdelning till våra medlemmar, prisändring av årsavgiften, samt hur
man ska öka medlemmarnas engagemang när det gäller att medverka inför olika evenemang och
aktiviteter. Stämningen var inte på topp och 2018 års verksamhetsberättelse innehöll mest
livsuppehållanande aktiviteter.
Antalet medlemmar 2019
237st hushåll
Evenemang och arrangemang 2019
Styrelsen har under det gångna året ökat på ambitionerna och detta med ordförande Mark och
kassör Leif i spetsen.
Årets midsommarfirande blev enligt styrelsens uppfattning, ett lyckat och uppskattat evenemang.
Inför firandet arbetade styrelsen med diverse upprustande aktiviteter kring hembygdsgården där
man körde samordnad aktivitet med engagerade medlemmar från både THF och TIF.
Det genomfördes en städdag i arkivet där mycket slängdes och mycket styrdes upp. Detta är en
aktivitet som kan väcka känslor, men det var nödvändigt och troligen behöver detta vara en
återkommande syssla för att få ordning på det rummet och för att få bättre koll på vad som finns där.
Årets almanacka styrdes upp av Leif och Kersti och går under namnet ”Torsång vid vattnet under
1900-talets första hälft” och innehåller bilder tagna av Gunnar Brobäck som arbetade som skeppare
på båten Pilen här i Torsång under 1900-talets början.
Den 13 december genomfördes den traditionella Marschallkvällen i samarbete med föreningar och
företag i Torsång, samt en lång rad lokala sponsorer. Hembygdsföreningen gräddade och sålde
kolbullar vid smedjan som höll öppet för allmänheten. På hembygdsgården arrangerades en
julmarknad med försäljning, samt att tomtemor satt i storstugan och tog emot häpnadsväckande
120st önskelistor från förhoppningsfulla barn och unga. I stugan bjöd föreningen dessutom på
spelmansmusik, samt sålde böcker och filmer om Torsång. Utanför stugan bjöds det på värmande
glögg och pepparkakor.
Trots det dystra vädret med duggregn och snålblåst, så blev det en del liv och rörelse på byn och om
man inte kände för att gå runt, fanns i år möjligheten att få sig en åktur med häst och vagn.

Pilbo smedja har under året varit uthyrd vid ett trettio tillfällen. Till största delen genom en
studiecirkel med deltagare som tidigare har genomgått smideskurs i smedjan. Deltagarna har då
själva tillhandahållit kol och järn.
Smedjan har hållit öppen när Motormuseet haft sina veteranmotorcykelträffar, vid Runndagarna i
augusti, både lördag och söndag, samt vid Marschallkvällen i december och var då mycket
välbesökt. Vid evenemangen var det Lars Segerholm och Janne Danielsson som höll i hammaren.
I år har man även prövat ett nytt koncept genom att låta en mindre grupp jobba i 2 – 4 timmar med
att tillverka en krok eller liknande. Vad som smids styrs av gruppens önskemål.
Strax före jul provade första guppen. Det föll väl ut så man kommer fortsätta på detta sätt även
under år 2020.
Cirklarna om Torsångsbygdens historia har fortsatt under detta verksamhetsår. Två studiecirklar har
genomförts med föreningens "hembygdsbok" som grund - "Kopparbergets modersocken Torsångsbygdens historia från istid till nutid" med 25 deltagare. Dessutom har tidigare
studiegrupper, som studerat denna bok, velat fortsätta sina historiska studier och en önskan om att få
fortsätta att träffas. De har studerat Dalarnas, Borlänges respektive Faluns historia utifrån de s.k.
"strövtågsböckerna", som Björn Ericson skrivit - med runt 40 deltagare! Björn Ericson har varit
ledare för samtliga dessa kurser, som arrangerats av föreningen i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan. Studielokal har varit Torsångs café.
Samhällspåverkan
I samband med planerna på att bygga fler bostäder i Uvbergsviken har föreningen yttrat sig vid flera
tillfällen och med hjälp av medlem Björn Ericson har man framfört kritik mot tillvägagångssättet
kring förarbeten för byggnation och beslutet som tagits. Man har här valt att överklaga beslutet och
detta har lyfts till rättssystemets första instans (tingsrätten).
Uthyrning
Hembygdsgården som helhet med platsen och tillbehör har hyrts ut vid tre tillfällen. Evenemangen
har varit ett bröllop, VW klubbens årsträff för veteranfolkabussar, samt Round Tables
välgörenhetsdag. Vidare har bänkar och bord hyrts ut till olika evenemang vid 6 tillfällen under
våren och sommaren. Det har även varit friluftsgudstjänst en gång. Sen har det förstås också firats
midsommar och varit traditionsenlig Julmarknad.
Skötsel, underhåll och ansvarsområden
Under våren 2019 så togs ett antal träd ner som ansågs vara en risk för människors säkerhet. Bosse
från Milso skötte aktiviteten och styrelsen styrde trafiken genom hembygdsgården då vägen var
tillfälligt blockerad.
Städning på hembygdsgården inför midsommar
Stora delar av gärdesgården har bytts ut mot ny
Dansbanan tvättades och inoljades (förstahjälpen)
Flaggstängerna har skrapats och målats
Gässen har motarbetats
Det trasiga brunnslocket har inramats av ett staket

Gräsklippningen har skötts av Mark och Björn och andra mindre sysslor på hembygdsgården har
skötts av Leif.
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 fortsatt ansvarat och utvecklat föreningens hemsida – http://www.torsang.org.
Kommunen har givit föreningen ett preliminärt nej för förslaget om att upprätta ställplatser för
husbilar på hembygdsgården. Detta motiverat med två punkter:
1. Strandskyddet
2. Det finns ett riksintresse i att Torsångs hembygdsgård bevaras i gott skick och att med
ökad nattlig aktivitet på platsen äventyras byggnadernas säkerhet.

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 fortsatt 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 fler som engagerar oss aktivt i föreningens verksamhet.
Vi ser dessutom även gärna att du som medlem kommer med fler idéer, samt förslag på
förbättringar och förändringar gällande vår verksamhet.
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