Verksamhetsberättelse för Torslunda hembygdsförening 2017.
Styrelse.

Styrelsen har bestått av följande ordinarie ledamöter: Stefan
Svenaeus (ordförande), Karl-Oskar Erlandsson (vice ordförande),
Ami Bachér (sekreterare), Lisbet Delin (kassör), Gunnar Palm,
Thorsten Jansson och Niclas Brynielsson. Suppleanter har varit
Hans Ahlin och Monica Orthagen.
Styrelsen har under året haft ett konstituerande och åtta ordinarie
möten, samtliga protokollförda.

Medlemmar

Antalet medlemmar är 609 st (2016: 560 st)

Årsmöte

Årsmötet hölls söndagen den 19 mars på Ölands folkhögskola.
Mötet inleddes med ett föredrag om Ölands vatten av Lars
Kylefors. Därefter hölls årsmötesförhandlingarna med
kommunalrådet Henrik Yngvesson som ordförande.

Bidrag

Mörbylånga kommun: 6 700 kr till ev. arkiv
Ölands hembygdsförbund Kvarnbidrag 10 000 kr
Ölands kvarnförening: 20 000 kr till kvarnreparation.

Gåvor

Skänkt av privatpersoner i samband med minnesgåvor: 28 000 kr

Ekonomi
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
Övriga förutbetalda intäkter
Förutbetalda
medlemsavgifter
Summa skulder
Summa skulder och eget
kapital

2017-12-31
390 963
52 391
443 354

2016-12-31
385 509
5 453
390 963

6 700
500

300

7 200
450 554

300
391 263

Verksamhet

Verksamheten har genomförts i fyra kommittéer:
byggnadskommittén, evenemangskommittén, ängskommittén och
källkommittén samt genom husfogdar för hembygdsgården, Johan
Antas stuga och Knap-Ernsts stuga samt byombuden. Aktiviteter,
evenemang och styrelsens arbete har presenterats på i första hand
hemsidan men även på Facebook. Affischer om evenemang har
satts upp på strategiska platser.

Byggnadskommittén har bestått av sex personer. Under året har Eriksöre-kvarnens fyra
vingar bytts ut mot vingar i långsamvuxen furu. Kvarnens tak har även bytts ut. Samtliga
delar har tjäroljats. Till Kvarnkungen har en ny trappa byggts. Dessutom har kommittén stått
för gräsklippning och annan skötsel av föreningens marker. Byggnadskommittén bedriver
även en renovering av en gammal hästvagn (promenadvagn) från bygden. Tack till er som
arbetat i kommittén. Sammankallande: Niclas Brynielsson
Källkommittén har bestått av tre personer. Under året har man röjt och snyggat till vid Tors
källa. Källan har försett med ett brunnslock tillverkat av Anders Wahlström. Tack till er som
arbetat i kommittén inklusive Anders Wahlström. Sammankallande: Niclas Brynielsson.
Evenemangskommittén har bestått av nio personer. Kommittén har stått för bakning och
kaffekokning samt iordningsställande av lokalen i samband med flertalet evenemang. Tack till
er som arbetat i kommittén. Sammankallande: vakant
Ängskommittén har haft tre möten under våren för planering av arbetet och lika många under
hösten/vintern. Under året har arbetet i ängen skett enligt årscykeln: röjning under
höst/vintermånaderna, fagning då fagningsrosen, vitsippan, blommar, slåtter i juli och
efterslåtter i oktober. Några rejäla stormar som fällt särskilt askar som försvagats/dött i
askskottssjukan. Thorsten Jansson har ansvarat för och utför röjningen efter stormarna.
Tommy Gustavsson har bestämt vad som ska röjas.
Siv och Sven Toresson har haft ansvarar för att bränna grenar och kvistar. Trädstammar och
grova grenar har staplats och tagits om hand. På skärtorsdagen skedde fagning.
Traditionsenligt deltog klass sex från Torslunda skola. Fagningen avslutades med
korvgrillning. Den 15:e juli var det slåtterdag, i år tyvärr utan spelmän. Några dagar senare
stackades höet och Bertil Eriksson tog hem det när det torkat. I början av oktober skötte Sven
med hjälp av Siv efterslåtter. Därmed slöts cykeln för året och vi inväntar nästa års röjning.
Vi har under året haft samarbete med Ölands Naturskyddsförening och tillsammans med dem
är det ca 20 stycken som arbetar med ängen. Tack till alla er som ideellt lägger ner så mycket
arbete på ängen som nu börjar förändras till den äng vi så småningom hoppas kunna lämna
över som kulturarv till nästkommande generationer. Sammankallande: Lisa Tengö
I Knap Ernsts stuga har husfogde Marianne Martinsson ordnat fyra brödbakningar. Tack till
Marianne för arbetet.
Johan Antas stuga i Kalkstad har använts vid tipsbingo tillsammans med Färjestadens
motion samt vid tidsresan för skolklass på Torslunda skola anordnad i samarbete med
Länsmuseét. Fyra medlemmar deltog i tidsresan, tack till alla.

Evenemang

19 mars: Årsmöte. Mötet inleddes med ett föredrag om Ölands
vatten av Lars Kylefors.
25 mars: Brödbak i Knap Ernst stuga
13 april: Fagning i Rune Jons äng
17 april: Vårvandring till Rune Jons äng/Gamla Skogsby
30 april: Valborgsmässofirande i samarbete med Torslunda
församling.
14 maj: Vandring i gamla Färjestaden
28 maj: Tips/bingopromenad förbi Tors källa i samarbete med
Färjestadens motion
5 juni: Naturnatten vid Gråborg i samarbete med Ölands
Naturskyddsförening.
6 juni: nationaldagsfirande vid hembygdsgården.
24 juni Midsommarfirande i samarbete med Torslunda församling.
16 juli Ängens dag och slåtter i Rune Jons äng i samarbete med
Ölands Naturskyddsförening.
18 augusti: Pubafton i Lada 1888 i Runsbäck. Therese WahlgrenSundén stod för underhållningen.
25 augusti: Tidsresa till 1893 med skolklass från Torslunda skola
vid Johan Antas stuga i Kalkstad
27 augusti: Vandring till Hildeborg och Österskogs ödeby.
9 september: Besök på Himmelsberga museum med guidad
visning
17 september: Tips/bingopromenad vid Kalkstad-stugan i
Samarbete med Färjestadens Motion.
18 september: Föreläsning om medicinalväxter av Ulla-Britt
Andersson i biblioteket i Färjestaden.
11 oktober: Föreläsning av Thorsten Jansson om efterforskningar i
natur och kultur vid gamla Lenstad mosse.
21 oktober: Brödbak i Knap Ernst stuga
18 november: Brödbak i Knap Ernst stuga
13 december: Luciafirande i Torslunda kyrka i samarbete med
Torslunda församling.

Avslutning

Ett varm tack från styrelsen till alla som gjort insatser för
Torslunda hembygdsförening under året.
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