
Torsö Hembygdsförening

VERKSAMHETSBERÄTTEISE FöR ÅR 2017

Styrelsen för Torsö Hembygdsförening redovisar följande verkamhetsberättelse för år 2017.

Årsmöte
Torsö Hembygdsförenings årsmöte hölls den 12 mars iTorsögåden med 43 medlemmar nårvarande.
Efter ärsmötet serverades kaffe och goda smörgåsar samt hembakade "pariserbröd". Tre aktriser ur
Mariestads Unica ReW (MUR) underhöll sedan med roliga sketcher, som applåderades varmt och
länge. Mötet avslutades med draSning idet sedvanliga lotteriet.

Styrelse
Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen enligt följande:
Knut Bondeson ordförande
Tage Svensson vice ordförande
Sivan Svensson kassör
KikiSternhamn sekreterare
Lennan Carlholm ledamot
Gunder Lindwall ledamot
Ann-Mari Karlsson ledamot
Erik Björk ersättare
(erstin Johansson ersättare

Då Sivan Svensson av hälsoskäl förhindrades att fortsätta sitt uppdrag som kassör utaåg styrelsen vid
möte 2017-05-15 enhälligt Bengt Öjerås som adjungerad kassör under verkamhetsåret 2017.

Medlemmar
Den 3l december 2017 hade föreningen 207 betalande medlemmar.
Medlemsavgiften harvarit 100 kronor.

Styrelsemiiten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten och varit representerad i olika
samråd.

Sandbäcken
Hembygdsgården Sandbäcken har varit den självklara platsen förfaireningens verkamhet och aktivi-
teter under sommarhalvåret.
. Kägelspelsträningen började redan den 24 apriloch fortsatte måndagar under hela sommaren.
. Serveringen var öppen varje söndag under tiden 25 juni - 13 augusti. Här serverades också kaffe

till bussresor arrangerade av Torsö Skärgårdsnjut.
. Trollstigen är ett spännande och äventyr som uppskattats av både barn och vuxna. Nya troll

tillkommer fortlöpande, vilket gör stigen än mer spännande förvarje år.
. Den 6 juni firades för första gången Nationaldagen på Torsö. Vackert väder, rekordmycket folk,

uppskattningsvis 175-200 personer, premiering av Berit Lindahlför hennes ovärderliga arbete att
med gamla fotografier skapat mus6et på Srommö, fin musikunderhällning och trevligt tal och
sång av Claes Astin gjorde att nationaldagsfirandet blev en succd och alla de 16 hembakade
tårtorna gick åt.

. Sommarens friluftsgudstjänst den 30julivar som vanligt välbesökt.

. Den 18 augusti arrangerades för sjätte året i rad "Visafton i Sandbäcken" med Anders Ramberg
och Knut Bondeson på estraden. Att detta är en av sommarens höjdpunkter i programmet är bara
att konstatera.



. Vår Torsösnipa är nu hemma i Sandbäcken igen, där den byggdes 1943 av August Andersson.
Snipan är nu pietetsfullt lagad av Nicklas Andersson i Pickarud vars farfar Elam var bror till August
i Sandbåcken. Ett fint båthus har färdigställts under ledning av Erik Biörk och ett servitutsavtal har
tecknats med grannarna, eftersom båthuset tillstor del ligger på grannfastigheten.

. Vi har förberettför indragning av fiber i bostadshuset, så att vi får en tp-telefon installerad, bl.a.
som säkerhet ifall någon olycka skulle intråffa vid någon av våra aktiviteter. Mottagningen för
mobiltelefon ärju som bekant väldigt dålig.

Hulan
Hulan har varit öppen för ett par aktiviteter under sommaren.
. Den 21 maj genomfördes traditionsenligt aktiviteten "Kaipsoppa/Gökafton i Hulan', med 35-40

deltagare.
. Sommarens friluftsgudstjänst den 11juni flyttades till Torsö kyrka p.g.a. regn. 23 personer deltog.
. Vi har blivit underättade om att Egendomsnämnden, Skara stift, står i begrepp att säUa marken

runt Hulan till Naturvårdsverket. Man är från Egendomsnämnden angelägen om att hembygds-
föreningen inte skall lida skada vid försäljningen. Återstår att se om Naturvårdsve*et vill att
hembygdsföreningen fortsatt skall ha en nyttjanderätt till marken eller om man vill sålja marken
till hembygd5föreningen.

Strandgården
Hembygdsmuseet har varit öppet förvisning för både grupper och enskilda under sommaren och
genom samarbetet med Torsö Skärgårdsnjut har vi guidat ett 10-tal bussresor i museet, vilket
betyder att ca 500 personer har besökt museet bara genom bussguidning
Tidningsartiklar som rör Torsö sparas år för år i urklippsalbum. Foton som skänks eller lånas ut
skannas och dokumenteras noga i föreningens digitala bildarkiv. Album och bilder visas i samband
med föreningens olika arrangemang och under året har album lånats ut för visning vid Vägkyrkan.

Vandringal
Våra vandringar har lockat många att lära känna olika delar av Torsö. Sommarens två vandringar gick
vid sörvik den 14junioch vid Kryparetorp den 30juli.
I hembygdsföreningen har vijobbat en hel del med att ta fram och märka upp vandringsleder. Under
året har en vandringsled från Laxhall ända till Sandbäcken färdigställts. Leden går också att cykla med
mountainbike. Nu återstår att sätta upp skyltar och kartor. Vandringsleden vid Sandbäcken kommer
dock att dras om på vissa ställen, eftersom en del nya markägare har känt sig besvärade.

Ovrita aktiviteter

Grötfest: Den traditionella Grötfesten hölls iTorsö bygdegård den 20januari. Ca 40 personer kom för
att smaka på den inlagda sillen, brödet och risgrynsgröten samt kaffet och kakan - allt hemlagat och
hembakat. Underhållningen av "Durspelarna" från Lidköping uppskattades mycket. Därefter serve-
rades kaffe och kaka och kvällen avslutades som vanligt med dragning i det sedvanliga lotteriet.

Hembygdsresa: Även i år tvingades vi ställa in den planerade resan till bl.a. Arboretum i Floby p.g.a,
för få anmälningar.

Studiebesök Den 13 september besökte vi Katrinefors (raftvårmeverk ((KAB). 13 personer hade
anmält sig och vi fick en mycket intressant och givande genomgång av företagets anläggning.

Höstfest: Den 27 oktober avhölls festen i Torsögården med ca 45 deltagare. Jättegod ärtsoppa från
"nya" X-baren samt kaffe med hembakad rulltårta serverades. Kvällens underhållare "Gottfrid och
Roffe med Majken" framförde med bravur en rad okända och burleska visor. Kvällen avslutades som
vanligt med dragning i lotteriet.



Lucia: Lucia, som under många år arrangerats av Lions och Mariestads-Tidningen, var i år inställt
p.8.a. förfå anmälda kandidater. Tack vare Torsö Skärgårdsskola kunde vi ändå ha ett fint luciafirande
iTorsögården den 26 november med skolans lucior och tomtenissar.

Kägelspel
I år gick To.sö inte till final i mästerskapet men kom på en mycket hedrande femteplats med Gårdsjö
på första plats och Älgarås på andra plats. På hemmaplan vann Linda Andersson klubbmästerskapet
för damer med Nina Ljungqvist på andra och Anne-Marie Svensson på tredje plats, på herrsidan vann
Knut Bondeson klubbmästerskapet för herrar före Kennet Andersson och Erik Björk pä tredje plats.
Fle.a nya spelare har mött upp under året och delar gemenskapen med både unga och gamla spelare.
Men..... det finns plats fler och alla är välkomna på måndagskvällarna hela sommaren.

Hemsidan
Föreningens hemsida är uppdaterad och kan ses pä www.hembySd.se/torso. Den är också länkad till
Torsö-hemsidan www.torso.se. Hemsidan uppdateras fortlöpande med nya artiklar och i år har
Håkan Andersson bidragit med en intre§sant artikelom torsöfårjorna.

Torsö Skärgårdsråd - TorsöBladet
I Torsö Skårgårdsråd ingår representanter från öns olika föreningar. Skärgårdsrådet har bl.a. ansvar
för fortsatt utgivning av TorsöBladet och en redaktionskommitt6 bestående av Kiki Sternhamn, Anna
Jansson, Olle Karlsson och Knut gondeson är utsedd. TorsöBladet "Sommaren 2017" kom ut lagom till
turistsäsongen och arbetet med ett nytt blad "Sommaren 2018" harjust påbörjats.
Torsö Skärgårdsråd har ingen egen kassaförvaltning utan ansvaret förTorsöBladets ekonomi ligger
hos Torsö Hembygdsförening via ett öronmärkt Bc-konto. Hembygdsföreningens revisorer sköter
revsionen och redovisning sker till respektive förenings årsmöte.

Styrelsen tackot f det tiittoende som visdts oss. Vi tq*or ocki o q som pd oliko sätt hdr hjölpt
ti i dfuetet med ott möliqgiitd lortsoft verl§omhet vid hembygdsliircningens gArdor Sqndbdcken
och Hulon sdmt med en lin och ollsidig museivetksmhet.

Torsö den 19 februad 2018
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Sivan Svensson, kassör

Lennart Carlholm, ledamot

, (^ hao rc / lY.;Y-w

..,0rrft.l...

h*"S1.*
Erik Björk, ersbttare

Ann-Mari Karlsson, ledamot


