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PÅGÅENDE VERKSAMHETER

 Bakning i Knap Ernst stuga
Fyra gånger per år anordnas bakning för intresserade i gammal ugn.

 Underhåll av föreningens kvarnar och byggnader

 Skötsel av Rune Jons äng
Ängen sköts genom röjning, fagning och slåtter av ängskommittén
Planerad åtgärd: Parkeringsplats anordnas

 Exkursioner och föreläsningar
Platser som är av intresse för kännedomen om Torslunda socken besöks. Nya tas fram för 
varje års program. Evenemangskommittén ordnar fika vid föreläsningar.

 Nationaldagen
Nationaldagen firas vid hembygdsgården.

 Tidsresor för skolelever i socknen
Genomförs av Länsmuseet vid Knap Ernst stuga. Redan idag får en klass i Torslunda skola 
vara med i en tidsresa. Vår strävan är att minst en klass i Färjestaden kan få en tidsresa varje 
år. För kostnaderna kan skolorna söka gemensamt inom kommunen. Föreningens insats är då 
endast i form av att delta med personer i tidsresan.

 Skyltprogram
Ett antal platser pekas ut där infoskyltar behövs. Platserna prioriteras. Varje år bestäms hur 
många skyltar som ska tas fram utifrån möjligheterna att anslå medel. Gemensamt utseende 
på skyltarna.

 Nyhetsbrev till medlemmar och intresserade
Utkommer vid behov och för att påminna om programpunkter. På vår hemsida finnas en länk 
till anmälningsformuläret. 

 Öppen hembygdsgård
Hembygdsgården är öppen för besökare under fyra lördagar i juli. 

 Öppna kvarnar vid Kvarnkungen, Drottningen och Kronprinsen under 
skördefesten

Vi har personal och extra info på plats. Kaffeservering. Om möjligt malning i Kronprinsen.

 Framröjning av Österskogs ödeby
Fem gårdar i Mittlandsskogen som övergivits i början av 1900-talet ligger öde och växer igen.
Många husmurar finns kvar. Tillhör Eriksöre by. Igenväxningen kommer att påverka murarna 
negativt. Några gårdar ligger inom Rösselkärrets naturreservat. Framröjning har påbörjats av 
gården längst bort.



FRAMTIDA VERKSAMHET

 Arkivöversyn
Förbättring av bildarkivet. Uppdatering och tillgängliggörande av handlingar och dokument. 
Uppdatering av register över föremål. Ta fram policy för hur gåvor tas emot. Avtal skannas 
och görs tillgängliga digitalt. Förslag: Ta fram beskrivning av hembygdsgården. 

 Broschyr om besöksobjekt i socknen


