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Styrelsen har haft 5 styrelsemöten under det gångna verksamhetsåret.
Föregående årsmöte
På grund av risken kring samhällsspridningen av viruset Covid-19 och med omtanke för
föreningens medlemmar valde man att senarelägga 2020 års årsmöte till 6e oktober samma år.
Det togs upp att man borde arbeta aktivt för att kunna återinföra något system kring byombud för att
öka sammanhållningen lokalt i bygdens olika byar och genom dem även få en tydlig länk för de
boende till hembygdsföreningen och dess verksamhet. Det föreslogs även att man behöver ta fram
en underhållsplan för hembygdsgården som sträcker sig över 5-10 år. Det tipsades om att man kan
söka ekonomiska bidrag från stiftelser och likande för större renoveringsaktiviteter. Det
konstaterades att årets Marschallkväll måste ställas in p.g.a. smittrisken för evenemangets besökare
och arrangörer. Man lyfter då idén om att alla kan tända upp lite vid sin egen boning och ägna sina
grannar en tanke och lysa upp lite under det annars ganska mörka 2020.
Antalet medlemmar 2020
238st hushåll och 26st av dessa är nya för i år! (237st 2019)
Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för 2020 innebar ett överskott på 60 533 SEK. Bakom detta
ligger att verksamheten bedrivits på sparlåga med anledning av rådande coronarestriktioner. Till överskotten bidrog också en extraordinär inkomst (27 776 SEK) i form
av utdelning på ett gammalt medlemskap i Gustafs kassaförening vars verksamhet
upphört. Föreningen har vid årets slut ett eget kapital på 179 969 SEK.
Evenemang och arrangemang 2020
P.g.a. rådande pandemi har aktivitetsnivån generellt sett varit väldigt låg under det gångna
verksamhetsåret.
Årets gemensamma midsommarfirande blev inställt.
Den sedvanliga Marschallkvällen ställdes som tidigare nämnts in p.g.a. Covid-19, men
återuppväcktes i ny skepnad i linje med restriktioner och allmänna rekommendationer. Datumet 11
december behölls och de som ville fick gärna tända en marschall eller två och ställa ut och i
samband med det ägna sina grannar och andra nära och kära en extra tanke i vinter- och coronamörkret. Bilderna som togs och delades till föreningen under kvällen har samlats och finns
tillgängliga på hemsidan (torsang.org).

Hembygdsgården
En arbetsdag anordnades 11:e juli och då tjärades båtarna, samt att skadade delar på slogboden togs
bort.
Endast bord och bänkar har hyrts ut och hembygdsgårdens lokaler har stått nästintill obrukade, men
grönytorna besöktes regelbundet under sommarhalvåret. Dessa grönytor har skötts av Elin Lindkvist
och hon har även tagit hand om planteringar utanför parstugan och köksstugan under sommaren.
Alvin Hägglund har tagit hand om kommunens kor som betar i anslutning till hembygdsgården.
Almanackan – ”Vi möts i Torsång”
Årets almanacka gick under temat ”Vi möts i Torsång” och då i kontrast till den distansering som
rådit under det gångna året.
Årsskrifter med mera
Föreningen har genom åren publicerat ett stort antal årsskrifter med berättelser om Torsång idag och
från förr. Årsskrifterna finns tillgängliga på föreningens hemsida. Tyvärr är det nu mer än tio år
sedan vi senast publicerade en årsskrift. Under 2020 har det dock tagits initiativ som kan komma att
bättra på denna situation.
•

Håkan Gelin har under året tagit fram en skrift om Torsångs bro- och färjehistoria med titeln
”Kommunikationerna över Torsångs Kyrkas omgivande vattenflöden”.

•

Med anledning av att det år 2021 är 200 år sedan Torsångs storspelman Hans Haglöf föddes i
Tronsjö har Anna-Karin Kylander under 2020 påbörjat ett arbete med att samla information om
denne legendariske spelman. Avsikten är att under jubileumsåret publicera en skrift om Hans
Haglöf.

•

Mari-Ann Östberg forskar om Dalviksbergs historia och har bidragit med en artikel om det i
Tunum 2020 (årsskriften för Tunabygdens hembygdsförening). Det finns planer på att
publicera ett större material som behandlar byns utveckling från den första bebyggelsen på
1600-talet till ca 1950-tal.

Föreningen ser mycket positivt på dessa initiativ och vill gärna stödja sådana arbeten.
Studiecirklar
I början av året påbörjades en studiecirkel om Borlänges historia med
åtta deltagare under ledning av Björn Ericson. På grund av coronarestriktionerna fick den lov att avrundas efter fyra tillfällen.

Pilbo smedja
På grund av Covid-19 pandemin har det varit mycket begränsad verksamhet i smedjan.
Detta har inneburit att evenemangen: sommaröppet, prova-på-smide, Runndagarna och
Marschallkvällen inte har kunnat genomföras som förr om åren.
I början av februari hade Lars Segerholm en grupp med fyra deltagare som under tre
timmar tillverkade varsin ”Pilbo krok” samt två grupper under sommaren med provapå-smide där fem unika krokar tillverkades.
Smedjan har varit uthyrd vid 15 tillfällen. Då de endast var två deltagare i gruppen
kunde det inte genomföras någon studiecirkel, då man behöver var minst tre personer.
Dessa deltagare har tidigare genomgått smideskurs i smedjan. Deltagarna har
själva tillhandahållit kol och järn.
Försöket med att max 6 personer har möjlighet att under 2 - 4 timmar tillverka en
enklare krok eller den något mer avancerade ”Pilbokroken”, har utfallit till stor belåtenhet.
Vad som smids och tidsåtgång kommer att styras av gruppens önskemål.
Det finns redan en grupp som har bokat tid för smide i maj 2021.
Lars har inte bara bidragit till god stämning i smedjan under året, han har även sponsrat smedjan
med 120 liter stenkol.
Samhällspåverkan
I januari 2020 lämnade föreningen (liksom ett flertal enskilda torsångsbor) in
överklagande av Borlänge kommuns beslut om detaljplan för byggande av bostäder vid
Uvbergsviken. Skälet till överklagandet var bedömningen att den planerade platsen för
bostadsbyggande vid Uvbergsviken var synnerligen illa vald med hänsyn till miljö och
kulturvärden. I april beslutade Mark- och miljödomstolen i enlighet med
överklagandena och upphävde kommunens beslut. Det ska understrykas att föreningen
inte motsätter sig fortsatt bostadsbyggande inom Torsång. Tvärtom ser vi nu fram mot
nya förslag på lämpliga platser för fortsatt bostadsbyggande inom bygden.
Slutord
Det har varit ett ganska ensamt och dystert år på många sätt, men vi är glada åt att vi är här och
förhoppningsvis kommer kunna ses mer nästa år istället.
Torsång i mars 2021
Mark Morehouse

Leif Hansson

Karin Hansson

Marie Astemark

Jonas Siljat

Andreas Östh

