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Vi går mot ljusare dagar även om mörka tider gör sig påminda i vårt grannskap. Den sedan ett
par år tillbaka rådande pandemin är på tillbakagång. Upphävda restriktioner är en befrielse 
och vi är många som åter längtar efter att träffas och umgås. Hembygdsföreningen har därför 
beslutat att vi både behöver och kan ha ett fysiskt årsmöte detta år. Vi försöker successivt att 
återgå till gamla rutiner med några programaktiviteter per år. Föreningens samverkan kring 
dessa fortsätter tillsammans med Sandbybygdens hembygdsförening och Dalbybygdens Släkt-
och Folklivsforskarförening (DSFF). 

Kallelse till årsmötet skickas ut till alla 2021 betalande medlemmar och våra 
hedersmedlemmar samt till de medlemmar som betalat 2020, men som inte gjort det för 2021.
Har årsavgiften uteblivit även ett eller flera år före 2020 har medlemskapet i föreningen 
strukits. Brevportot har på senare tid höjts väsentligt. De som uppgivit en e-postadress får sin 
kallelse enbart via mejl. Har du tillgång till e-post och ännu inte meddelat din mejladress är vi
tacksamma om du gör så för kommande utskick och kontakter. Vi kan då nå ut med 
information om föreningen och dess verksamhet på ett lättare och billigare sätt. Det går även 
att besöka föreningens hemsida som du hittar under adressen www.tornahärad.se. Om du 
byter postadress är vi tacksamma för besked om detta. 

Den som önskar delta i årsmötesmiddagen anmäler detta till vår kassör Anna Lagergren senast
den 14 mars. De medlemmar som får kallelse till årsmötet via mejl får också som pdf-filer 
verksamhetsberättelserna för 2020 och 2021 samt agenda inför årsmötet. De som får detta 
vårbrev och kallelse till årsmötet med vanlig post får del av handlingarna vid årsmötet. Vill du
ha handlingarna innan dess – meddela detta till kassören så skickas de. 

Enligt den ursprungliga planen skulle Tornabygden för 2020 ha kommit ut med ett fullmatat 
nummer förra året. All programverksamhet under 2021 ställdes emellertid in, den fysiska 
arkivforskningen stängdes ner och det gick inte att få ihop tillräckligt med material till ett helt 
nummer. Styrelsen planerar därför att ge ut Tornabygden 2020 och 2021 som ett dubbel-
nummer innevarande år. Material till Tornabygden tas tacksamt emot – har du något kort eller
långt som du vill dela med dig av – hör av dig till redaktionen eller någon i styrelsen. 
Fotografier - gamla som nya - av landskap, byggnader, miljöer eller personer är alltid 
välkomna. Delaktighet är en av grundbultarna i föreningsdemokratin.  

En viss programverksamhet är planerad under våren 2022. Kaj Wirenbook har en utställning 
på biblioteket i Dalby under tiden 9 april – 5 maj på temat ”Foton och saker från en svunnen 
tid”. Förhoppningsvis kan Möllans dag genomföras första söndagen i juli och söndagen den 
28 augusti blir det en liten byavandring i Hemmestorp och besök vid Per Perssons vall. 

Under det gångna året har flera av våra trogna medlemmar avlidit. Vi minns dem med glädje 
och tacksamhet.

http://www.xn--tornahrad-02a.se/
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Bonderups mölla har fortfarande problem med vridningen av hättan. Därtill kommer att 
möllans pappbeklädnad börjar bli sliten och är i behov av underhåll eller utbyte. 
Möllekommittén diskuterar därför tillsammans med styrelsen hur man lämpligen bör förfara. 
Byte av pappen blir en kostsam historia.

Fastigheten Hasslemölla har under hösten 2020 bytt ägare i och med att Lunds kommun 
förvärvat denna för natur- och fritidsändamål. Föreningens nyttjanderätt till vattenkvarnen 
påverkas dock inte av ägarskiftet. Föreningens ansvar för underhåll av vattenkvarnen kvarstår 
och det finns vissa akuta åtgärder som nu behöver vidtas. Kommittén för vattenkvarnen söker 
därför personer som kan vara villiga att hjälpa till med underhållet. Den intresserade kan 
vända sig till kommitténs sammankallande Anders Larsson.

Kassören påminner om årsavgiften 2022 och bifogar inbetalningskort. För fullbetalande medlem 
är avgiften 100 kronor och för varje tillkommande familjemedlem 30 kronor. Det går bra att 
betala genom internetbanken via insättning på vårt bankgiro 235-8133 eller genom swish till 
konto 1232163590. Glöm inte att ange namn på inbetalningskortet vem som betalar. 

Föreningen får ofta gåvor till Bonderups mölla eller Hasslemölla för möllornas underhåll.
Styrelsen är tacksam för dessa gåvor och framför ett stort tack till alla gåvogivare.

Med de bästa hälsningar

Anders Larsson
Ordförande

Vårprogram 2022
9 april – 5 maj. Utställning på Dalby bibliotek arrangerad av Kaj Wirenbook på temat Foton 
och saker från en svunnen tid.


