
 

  

 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 

 
Styrelsen för Tångeråsa Bygdeförening får, för verksamhetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31, avge 
följande berättelse. 

 

Styrelsen har, sedan årsmötet 2020-03-07, haft följande sammansättning: ordförande Urban Larsson, 
vice ordförande/sekreterare Yvonne Björk, kassör Malin Hedman, övriga ordinarie ledamöter:  
Ann-Christin Björk, Hans Grönkvist, Ann-Britt Hedman Karlsson, Kjell Karlsson, Lars-Göran Karlsson  
och Karin Larsson. Ersättare: Björn Carlsson, Bengt Luthman, Jan-Erik Meijer och Tor Soting. 

 

Revisorer: Wollrath Ivarsson och Lennart Larsson, ersättare: Tomas Hedman och Ingvar Carlsson. 

 

Antalet betalande medlemmar var vid årets början 160 och vid årets slut 159 stycken. Till detta kommer  
7 hedersmedlemmar, över 80 år samt 16 barn under 16 år. Under året har föreningen fått 4 nya medlemmar. 

 

Föreningsavgiften har under 2020 varit följande: Från det kalenderår man fyller 16 år har man 
betalat en årsavgift på 100 kronor. Medlemmar under 16 år har under 2020 haft fritt medlemskap. 
Personer över 80 år och som hade fritt medlemskap 2012 är även i fortsättningen avgiftsbefriade. 

 

Årsmötet hölls den 2020-03-07. Medlemsmöte som var planerat att genomföras den 2020-11-14 

blev inställt p.g.a Pandemin. Det innebär att beslut om medlemsavgift och budget samt 
verksamhetsplan för år 2021 fastställs på årsmötet 2021. Under 2020 har det hållits fyra ordinarie 
styrelsemöten och ett konstituerande styrelsemöte. Då många av våra arrangemang sker i 
samverkan med andra aktörer, bl.a. kyrkan, så finns en särskild partssammansatt styrgrupp, 
Samverkan Tångeråsa. Styrgruppen har till uppgift att närmare planera samarrangemang typ 
Sommaröppet i Tångeråsa och har under året haft en uppföljnings-/ planeringsträff. 

 

Föreningens verksamhet har varit omfattande sedan 2014 då föreningen övertog fastigheterna i 
Sockencentrum, men under verksamhetsåret 2020 var inget sig likt p.g.a Coronapandemin.  
Efter att föreningen 2014 övertog fastigheterna i sockencentrum har det medfört både ökade kostnader för 
drift och underhåll men också ökad verksamhet och intäkter. Föreningen arbetar utifrån stadgarna och 
verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. satsningar som syftar till att göra Tångeråsa till en plats som det är  
bra att bo och verka på och en plats där man trivs och som många gärna vill besöka. ”Träffas och trivs i 
Tångeråsa” har blivit ledord som genomsyrar många av våra satsningar som den traditionella Tångeråsa-
dagen, Julmarknaden, Sommaröppet samt Cafékvällar mm. Föreningen tar även emot olika besöksgrupper, 
serverar fika och visar museet mm. Allt detta som vi brukar göra har fått en rejäl törn under 2020.  
Vi har fått lov att anpassa vår verksamhet till folkhälsomyndighetens rekommendationer och det innebär att  
många arrangemang med lång tradition fått lov att ställas in. Några exempel: Påskfesten, Cafékvällar, 
Juliöppet samt Tångeråsadagen. Alla inställda arrangemang har även påverkat föreningens ekonomi  
negativt p.g.a. uteblivna intäkter. 

 

Informationsspridning, hemsidor och Facebook. Utöver spridande av affischer och foldrar så lägger 
bygdeföreningen ut information om vår verksamhet både på Facebook, Tångeråsabygda, och våra  
hemsidor, bl.a.www.hembygd.se/tangerasa-bygdeforening  

 

Utöver Information via våra egna och andras hemsidor samt via Facebook, så har fyra nummer av 
Tångeråsingen delats ut i bygden. Inför nya verksamhetsåret och några större arrangemang har 
Nabil Belkacem hjälpt till med utformning av program, affischer och annonser. I år blev det endast 
föreningens program som tryckts upp hos Trio tryck i Örebro. 

 

Samverkan med Lekebergs kommun m.fl.. Bygdeföreningen är medlem i Lekebergs kommun-
bygderåd och har under 2020 deltagit i två rådsmöten. Ann-Britt ingår i kommunbygderådets styrelse.  
Tångeråsa bygdeföreningen har tecknat en överenskommelse med Lekebergs kommun om att vara en 
av kommunens Info Points/ turistserviceplatser. Serviceplatsen är förlagd till Tångeråsagården men 
har även den varit pausad under 2020. TBF samarbetar även med konstgruppen i Lekeberg. 
Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har fortsatt under 2020, dock inte med lika många 
kulturarrangemang med med en studiecirkel, Våra arkiv” som genomfördes under hösten. 

 

Förutom ovanstående är föreningen medlem i Sveriges hembygdsförbund och Arkivcentrum samt 
Sydnärkesnytts vänner och LEADER Mellansjölandet samt Hela Sverige ska leva Örebro län.  
Ann-Britt ingår i styrelsen för LEADER Mellansjölandet.  
 

http://www.hembygd.se/tangerasa-bygdeforening


Särskilda frågor som bygdeföreningen jobbar med och fortsätter att bevaka handlar bl.a. om bristande 
infrastruktur.. Föreningens fibergrupp påbörjade arbetet med att få fiber till Tångeråsa 2012 och nu, 
2020 har det gett resultat. Calltech AB har under året grävt ner fiber i Tångeråsa. Grävningarna 
påbörjades under hösten i södra Tångeråsa och i slutet av året påbörjades även arbetet med norra 
Tångeråsa. Satsningen har blivit möjlig efter extra stöd från Länsstyrelsen och Lekebergs kommun. Den 
15 januari hade Calltech AB ett informationsmöte i Tångeråsagården, där det fanns möjlighet att teckna 
avtal om fiberanslutning. Det har även varit möten i Tångeråsagården för tecknande av avtal med 
markägare och vägsamfälligheter mm.  

 

Som vanligt har det under året genomförts både olika löpande underhållsarbeten och gjorts en del 
investeringar. På grund av en storm i början av april så blev båda uthusen vid Tångeråsagården skadade 
av nedfallna träd. Stormen medförde arbete med att ta hand om nedfallna träd och ett nytt tak på det stora 
uthuset.  
Hallen i bygdegården har fått nytt golv och blivit ommålad. Det har även varit skötsel av grönytorna och 
rabatter samt städning av uthus vid Tångeråsagården. Träd som stått nära byggnader har även tagit ner. 
Underhållsarbeten och skötsel har som vanligt skett på Prästastigen från Dalen till Björkön, av delar av 
Munkastigen från Trystorp till Ägelsta samt av miljön runt Sankta Maria källa.  

 

Caféverksamheten i Tångeråsagården är registerat som livsmedelsanläggning av Sydnärkes 
Miljöförvaltning. Föreningen har fått information om vad som gäller hantering av livsmedel vid olika 
arrangemang. I slutet av året fick föreningen förläggande om att inkomma med handlingar avseende 
egenkontroll av dricksvattenanläggningen i Tångeråsa sockencentrum. Svar har skickats till Sydnärkes 
Miljöförvaltning. 

 

Övrigt beträffande fastigheter. Fastighetsreglering med Örebro Pastorat är ännu inte klar. Problemen 
med avloppsanläggningen har inte blivit åtgärdade under året. Kontakt har även tagits med firman som 
installerat avloppsanläggningen. 

 

Även Årets Samarbetet med skolor i kommunen och att bjuda på någon aktivitet för de barn och 
unga som är med i föreningens arbete har också blivit inställt. 

 

Föreningen samverkar på olika sätt kring Pilgrimsleden Munkastigen och med Närkes Pilgrimscentrum. 
Ett ex. på tidigare aktiviteter är vandringar på Munkastigen och från Viby till Tångeråsa under Juliöppet.  

 

Arbetet med att utveckla området kring Skagershultsmossen, Prästastigen och Björkön har avstannat.  

 

Händelser under året: 
▪ Arbetet med skötsel och underhåll har i stor utsträckning skett på tisdagarnas arbetskvällar. Vi har 

även haft särskilda städ- och arbetsdagar inför olika arrangemang, den 27/4, 31/8 och 26/10 
▪ Den 3 januari bjöd TBF på Jullovskul i Tångeråsa bygdegård med pyssel och fiskdamm samt 

fika. Uppskattat av barn och vuxna som var med på årets jullovskul. 
▪ Cafékvällar hölls vid tre tillfällen med start den 16/1 med ”Resan till Paris” där Lena Åberg och Tor 

Soting visade bilder och berättade. Den 6/2 var det dags för ”Motorsport nr 3”: Samordnare Bo 
”Tjoppe” Ringström. Den 27/2 berättade David Tverling om ”Möten i naturen”. Den planerade 
Cafékvällen, den 26/3 med Jan-Erik Björk om ”Finnbosättningar här i Tångeråsa” fick dock ställas 
in. Här planerar vi för en återkomst när pandemin lagt sig. 

▪ Den 7 mars hölls årsmöte. De ca 30 deltagarna bjöds på kaffe och landgång. Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar. 

▪ Den 9 april var det planerat för föreningens traditionella Påskfest, men den fick lov att ställas in p.g.a. 
pandemin. 

▪ Senare under året togs beslut att ställa in säsongens Sommaröppet med Försommaröppet, Juliöppet 
och Sensommaröppet samt Tångeråsadagen. Även höstens Cafekvällar och höstmöte/fest samt  

      Julmarknaden fick lov att ställas in...  
▪ Den 10 maj, ordnades Gökotta, som i år var förlagd i området kring Stenhult och Stenåsen. Kent 

Halltunen, Närkes Ornitologiska förening var guide.  
▪ Den 14 juni, arrangerades Björködagen tillsammans med Svenska kyrkan. Utefter stigen från  
▪ Under sex söndagar i juli och augusti var det miniöppet här i Tångeråsa med loppis i bygde-

gården samt öppet och visning av kyrka och bygdemuseet. Lokala försäljare från bygden var 
också med. Söndagarna avslutades med gudstjänst i kyrkan. 

▪ Loppis fortsatte sen på söndagar från augusti till november. 
 
 



▪ Den 6 september var det extra öppet i Tångeråsa istället för Tångeråsadagen Dagen inledes med 
gudstjänst i kyrkan. Sen var kyrkan och bygdemuseet öppet för visning samt Loppis i bygdegården och 
Lotterier. Utomhus var det försäljning av bl.a av grönsaker, honung och saft. Caféet i Tångeråsagården 
var öppet och här såldes kaffe med våfflor. 

 

I år har vi enbart tagit emot en besöksgrupp, Oddfellow och Maria systrarna från Karlskoga.  

  
Föreningens lokaler har även i år varit uthyrda, både till föreningsmöten, dopkaffen, minnesstunder mm. 

 

Enligt avtal med Edsbergs församling har lokaler i Tångeråsagården upplåtits till olika kyrkliga 
verksamheter. Exempel är sådant som drivs av Tångeråsa sockenråd, som planeringsmöten, 
Jordgubbsfesten mm. Hit hör även syföreningens träffar, auktionen samt de kyrkkaffen syföreningen 
inbjuder till. Under 2020 har även en stor del av dessa fått lov att ställas in. 

 

Sponsorer. Bygdeföreningen har under året erhållit bidrag från Lekebergs sparbank som delas ut på 
torget i Fjugesta i oktober månad. Lekebergs kommun har även lämnat ett skötselbidrag. Tångeråsa 
kyrkliga syförening har skänkte en gåva öronmärkt till bättre ramp vid Tångeråsagården. 
Studieförbundet vuxenskolan lämnar bidrag för olika kulturarrangemang. Ett flertal olika firmor, företag 
och enskilda personer har även bidragit med olika gåvor till lotterier, loppis och vår verksamhet.   

 

I likhet med de gångna åren har ett stort antal, både gamla och nya, medlemmar varit engagerade 
och på många olika sätt bidragit med betydande arbetsinsatser. 

 

Ett stort tack framförs härmed till alla er som på olika sätt bidragit med arbete, bakning, gåvor och 
annat stöd till föreningens verksamhet. Utan ert arbete och engagemang skulle vår förening inte 
fungera som den gör. 

 

Vår förhoppning inför det nya verksamhetsåret 2021 är att föreningens aktiviteter ska fortsätta väcka 
intresse och att uppslutningen från våra medlemmar även fortsättningsvis blir stor. Vad som kommer 
att ske beror i hög utsträckning på vad som händer med pandemin och vilka restriktioner som gäller. 
 
 
Tångeråsa den 9 april 2021   

  
……………………………………………….. 

    Ordförande: Urban Larsson 
 
 
  
 
………………………………………………….  ……………………………………………….. 
Vice ordförande/sekreterare: Yvonne Björk   Kassör: Malin Hedman  
   
 
 
 
………………………………………………….  ……………………………………………….. 
Ledamot: Ann-Christin Björk                                Ledamot: Hans Grönkvist 
 
 
 
 
…………………………………………………..  ……………………………………………….. 
Ledamot: Ann-Britt Hedman Karlsson  Ledamot: Kjell Karlsson 
 
 
 
 
…………………………………………………..  ………………………………………………... 
Ledamot: Lars-Göran Karlsson                                Ledamot: Karin Larsson 
 
 
 
 
…………………………………………………..  ………………………………………………….  
Ersättare: Björn Carlsson   Ersättare: Bengt Luthman  
 
 
 
 
............................................................................  …………………………………………………. 
Ersättare: Jan-Erik Meijer   Ersättare: Tor Soting 
 


