Verksamhetsberättelse för Torslunda hembygdsförening 2018
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 Ylva Tinnert-Gelebo. Suppleanter har varit
Hans Ahlin och Niclas Brynielsson.
Styrelsen har under året haft ett konstituerande och fem ordinarie
möten, samtliga protokollförda.

Medlemmar

Antalet medlemmar är 620 st (2017: 609 st)

Årsmöte

Årsmötet hölls söndagen den 18 mars på Ölands folkhögskola.
Mötet inleddes med en film om Otto Nordenskiölds
polarexpedition till Antarktis 1901-1904. I expeditionen deltog
kapten Reinholdz från Färjestaden. Därefter hölls
årsmötesförhandlingarna med kommunalrådet Henrik Yngvesson
som ordförande.

Bidrag

Till inköp av slåtterbalk och röjsåg har bidrag inkommit från
Ölandsklubben med 5 000 kr, Kungliga Patriotiska sällskapet med
20 000 kr och Sparbankstiftelsen Öland med 5 000 kr.
Mörbylånga kommun har bidragit till kvarnskötsel och grusad väg med
9 700 kr. Ölands Hembygdsförbund har bidragit med 10 000 kr till
kvarnreparation, Jordbruksverket har bidragit med 2 307 kr till
ängsskötsel. Studieförbundet vuxenskolan har bidragit med 3 290 kr till
aktiviteter.

Gåvor

Privatpersoner har skänkt 5 600 kr i samband med minnesgåvor.

Ekonomi

Verksamhet

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

2018-12-31 2017-12-31
443 354 kr
390 963 kr
-90 106 kr
52 391 kr
353 247 kr
443 354 kr
100 000 kr
200 kr

6 700 kr
500 kr

100 200 kr
453 447 kr

7 200 kr
450 554 kr

Verksamheten har genomförts i fem kommittéer:
byggnadskommittén, evenemangskommittén, ängskommittén,
skyltkommittén 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 aktiva personer. Reparation har skett av
hembygdsladans tak. Komplettering/ Moning har genomförts med delvis ny hång och
löspressad halm. Reparation och justering har skett av Kronprinsens vingar inför malning.
Renovering och målning utvändigt på tröskladan har påbörjats. Reparation av panel och
fönster på Kvarnkungen efter blixtnedslag har utförts. Dessutom allmän skötsel av
föreningens mark och fastigheter.
En stig mellan Drottningen och Kronprinsen har grusats upp för att underlätta för bl a
besökande skolbarn, som på detta sätt inte behöver gå på landsvägen. Nya skyltar vid
Björnhovda-kvarnarna har satts upp av byggnadskommittén.
Tack till er som arbetat i kommittén. Sammankallande: Niclas Brynielsson
Källkommittén har bestått av tre personer. Röjning/ städning/ tätning har skett vid Knap
Ernst stuga samt fortsatt röjning och skötsel av mark runt Tors källa. Sammankallande: Niclas
Brynielsson.
Evenemangskommittén har bestått av tio 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: Klimatmässigt ett märkligt år med blöt vår och extremt torr sommar. Det
mest inspirerande och roliga detta år är att vi fått möjlighet att köpa in både slåtterbalk och
röjsåg till Hembygdsföreningen. Detta har möjliggjorts tack vare bidrag från Kungliga
Patriotiska Sällskapet 20 000 kronor, Sparbanksstiftelsen 5000 kronor och Ölandsklubben i
Stockholm 5000 kronor. Detta har gjort arbetet mycket lättare och det är vi mycket
tacksamma för. Vi hoppas att dessa redskap ska vara till hjälp för fler kommittéer inom
Torslunda Hembygdsförening.

Restaureringen av ängen utförs av ängskommittén i samarbete med Ölands
Naturskyddsförening. Vi är ca 20 personer som hjälps åt med arbetet i ängen och vi kommer
att hålla på så länge vi orkar, tycker det är roligt och inte känner oss styrda av alltför många
paragrafer. Under året har ängskommittén haft tre planeringsmöten under våren och tre under
hösten.
Som vanligt följer vi årscykeln för skötsel av ängen enligt tusenårig tradition. Röjning under
vintermånaderna, fagning då fagningsrosen (vitsippan) blommar och gräset lyft fjolårslöven.
Slåttern sker i mitten av juni, efterslåtter under oktober och så är det dags för röjning igen.
Inget år är det andra likt. Inga kraftiga stormar under vårsäsongen men eftersom vi har många
askar som drabbats av asksjukan är det flera träd som fallit omkull. Detta år har också många
almar drabbats av almsjukan med döda almar som följd. Thorsten Jansson ser till att såga
sönder nerfallna träd och rådgör med Tommy Gustavsson om vilka träd för övrigt som ska tas
bort. Siv och Sven ansvarar för att bränna kvistar och grenar.
Under våren 2018 kom det mycket snö i februari-mars och det var mycket blött i ängen så
fagningen skedde inte förrän 28 april. Som vanligt hjälpte årskurs sex i Torslunda skola till;
ett samarbete som uppskattas både av barnen och av oss.
Efter den blöta våren blev det en mycket torr sommar och höst. Vid slåttern den 15 juli var vi
ca 20 personer som hjälpte till. De flesta var från Torslunda hembygdsförening och Ölands
Naturskyddsförening men några turister och medlemmar från andra hembygdsföreningar på
ön hade hittat till ängen. Vid fikat underhöll Lars och Solvig Svensson med traditionell
skördemusik. Höet torkades och togs om hand av Bertil Eriksson.
Efterslåttern som skedde i oktober var mycket mager och utfördes i huvudsak av Siv och Sven
Toresson. Höet brändes eftersom det var av dålig kvalitet.
Så tog vintern vid och ett nytt år har gått till ända. Stort tack till alla er inom Torslunda
Hembygdsförening och Ölands Naturskyddsförening 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.
Skyltkommittén: Nya skyltar har satts upp vid de tre Björnhovda-kvarnarna
I Knap Ernsts stuga har husfogde Marianne Martinsson ordnat två brödbakningar i
föreningens regi. Tack till Marianne för arbetet.
Johan Antas stuga i Kalkstad har använts vid tipsbingo tillsammans med Färjestadens
motion.
Röjning av ödebyn Österskog: Thorsten Jansson har genomfört röjningar av den längs bort
liggande gården Österskog. Fortsatt arbete planeras.
Öppet hus i hembygdsgården: Under fyra lördagar i juli hölls hembygdsgården öppen för
besökare mellan kl 10 och 14. Två personer från föreningen fanns på plats. Sammanlagt kom
40 besökare.

Evenemang

18 mars: Årsmöte. Film om Otto Nordenskiölds polarexpedition
till Antarktis 1901-1904 där Kapten Reinholdz från Färjestaden
deltog.
25 mars: Tips/bingopromenad i samarbete med Färjestadens
Motion vid Knap Ernst stuga
8 april: Vårvandring till Rune Jons äng och Gamla Skogsby i
samarbete med Ölands Naturskyddsförening.
28 april: Fagning av Rune Jons äng i samarbete med Ölands
Naturskyddsförening.
6 maj: Björnhovda i gammal tid. Vandring under ledning av KarlOskar Erlandsson.
27 maj: Tips/bingopromenad vid Hembygdsgården i samarbete
med Färjestadens Motion
2 juni: Natur- och kulturvandring vid Lenstad under ledning av
Thorsten Jansson
6 juni: Nationaldagsfirande vid Hembygdsgården. Tal av
regiondirektör och Helena Nilsson och musikunderhållning av
Sten-Åse Andersson med kompis Lasse.
9 juli: Guidad vandring utmed Storgatan i Färjestaden.
15 juli: Slåttergille i Rune Jons äng i samarbete med Ölands
Naturskyddsförening. Musikunderhållning av Lars och Solveig
Svensson.
3 augusti: Pubafton i Lada 1888 i Runsbäck. Musik: Therese
Wahlgren med vänner.
5 augusti: Besök på Tveta gård. Rune Johansson berättade om
gårdens historia.
26 augusti: Besök hos lantbrukarna Bertil Eriksson och Jan-Erik
Larsson, som visade upp sina marker.
15 september: Brödbak i Knap Ernst stuga.
16 september: Tips/bingopromenad vid Johan Antas stuga i
Kalkstad i samarbete med Färjestadens Motion
29 september: Öppet hus i Björnhovda-kvarnarna under
skördefesten. Kronprinsen var igång och malde mjöl.
17 november: Brödbak i Knap Ernst stuga.
21 november. Berättarkväll: Utvandringen från Öland med
föredrag av Peter Danielsson.

Avslutning

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