
Verksamhetsberättelse för Torslunda hembygdsförening 2019

Styrelse. Styrelsen har bestått av följande ordinarie ledamöter: Stefan 
Svenaeus (ordförande), Karl-Oskar Erlandsson (vice ordförande), 
Ami Bachér (sekreterare), Lisbet Delin (kassör), Maria Wiell, 
Ann-Marie Lundström och Ylva Tinnert-Gelebo. Suppleanter har 
varit Hans Ahlin och Arne Anderson.

Styrelsen har under året haft ett konstituerande och sex ordinarie 
möten, samtliga protokollförda.

Medlemmar Antalet medlemmar är 654 st (2018: 620 st)

Årsmöte Årsmötet hölls söndagen den 17 mars på Ölands folkhögskola. 
Mötet inleddes med att Karl-Oskar Erlandsson visar bilder och 
berättar om Guld på Öland. Därefter hölls 
årsmötesförhandlingarna med Kent Ingvarsson som ordförande.

Bidrag Föreningen har kunnat lägga nytt vasstak på hembygdsladan tack vare 
bidrag från Mörbylånga kommun (15 000 kr), Länsstyrelsens 
kulturmiljöanslag (50 025 kr) och EU:s landsbygdsprogram (195 075 
kr). Egen finansiering till vasstaket är 40 000 kr.

Mörbylånga Bostads AB har bidragit med 3 000 kr till Konservkvarnen.

Lions i Färjestaden har bidragit med 15 000 kr och Kvarnföreningen med
20 000 kr till nya vingar på Kronprinsen. Arbetet ska utföras 2020.

Miljöstöd från Jordbruksverket till skötsel av Rune Jons äng uppgår 
2019 till 3 461 kr. Till Rune Jons äng har vidare Sara Hälleros skänkt 
5000 kr som anställd Ölands Bank (Hjärteslanten).

Till inköp av släpkärra har bidrag kommit från Ölands 
naturskyddsförening 5 900 kr.

Studieförbundet vuxenskolan har bidragit med 7 120 kr till aktiviteter.



Gåvor Privatperson har skänkt 1000 kr till inköp av släpkärra.

Investeringar Släpkärra till slåtterbalk har köps in. Nytt vasstak på 
hembygdsladan

Ekonomi

Verksamhet

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 och källkommittén har bestått av sex aktiva personer. 
Under 2019 har åtta personer varit aktiva i dessa två kommittéer och förutom fortlöpande 
trädgårdsskötsel och underhåll av föreningens byggnader har följande gjorts:

 Röjning och uppsnyggade av området kring Torskälla

 Röjning av området kring Lenstad kvarn

 Justering av vingar på kvarnen vid Blåsås

 Byte av trasiga fönsterrutor och kittning i Kvarnkungen och Drottningen

 Byte av halmtaket på hembygdsladan har genomförts i extern regi. Kommittén har 
varit behjälplig vid bortforsling av det gamla takmaterialet.

 Vedhantering för Knap Ernst-bakning

Tack till er som arbetat i kommittéerna. 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

Eget kapital och skulder 2019-12-31 2018-12-31
Eget kapital 433 820 kr 443 354 kr
Årets resultat – 20 927 kr -90 106 kr
Summa eget kapital 332 320 kr 353 247 kr
Skulder
Avsättning arkiv 100 000 kr 100 000 kr
Övriga förutbetalda intäkter
Förutbetalda 
medlemsavgifter

1 500 kr 200 kr

Summa skulder 101 500 kr 100 200 kr
Summa skulder och eget 
kapital

433 820 kr 453 447 kr



Ängskommittén: Ängskommittén har utfört sedvanligt arbete i ängen såsom fagning, slåtter 
och röjningar. Eftersom askar dör och riskerar att förorsaka skada på de som går på stigarna 
har arbetet inriktats på att ta bort farliga träd. Fallna askar lägger sig över stigarna och måste 
tas bort.

Skyltkommittén: Framtagning av skyltar vid Knap Ernst stuga och Blåsås har påbörjats. 

I Knap Ernsts stuga har husfogde Marianne Martinsson ordnat fyra brödbakningar i 
föreningens regi. 

Johan Antas stuga i Kalkstad har använts vid tipsbingo tillsammans med Färjestadens 
motion och för Tidsresor för fyra klasser i Färjestadens skola.

Röjning av ödebyn Österskog: Thorsten Jansson har genomfört röjningar av den längs bort 
liggande gården Österskog. Länsstyrelsen har tagit ner träd inne i ruinerna i gården inne i 
naturreservatet Rösselkärret.

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. 

Evenemang Se bilagt program

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

Stefan Svenaeus Ami Bachér

Ordförande Sekreterare

Karl-Oskar Erlandsson Lisbeth Delin

Vice ordförande Kassör

Ann-Marie Lundström Ylva Tinnert-Gelebo

Marie Wiell



Evenemang 2019

JANUARI

Lör 19 Brödbak i vedeldad stenugn, Knap Ernsts stuga 

FEBRUARI

Ons 27 Minnen från morbror och moster - Helena Lydahl berättar om Bertil Palm, en pionjär inom 
öländsk hembygdsrörelse, och hans fru.

MARS

Lör 9 Brödbak i vedeldad stenugn, Knap Ernsts stuga. 

Sön 17 Årsmöte, Ölands Folkhögskola. Mötet inleds med att Karl-Oskar Erlandsson visar bilder och 
berättar om Guld på Öland

Sön 24 Tips/bingopromenad i samarbete med Färjestadens motion. Start vid Knap Ernsts stuga

APRIL

Lör 13 Fagning av Rune Jons äng 

Mån 22 Vi möter våren i Rune Jons äng/Gamla Skogsby. 

MAJ

Sön 19 Fåglar vid sockengränsen. Fågelsafari med Anders Waldenström och Stefan Svenaeus till 
Smedsgärde, i gränstrakterna mellan Torslunda och Gårdby, tillsammans med Sandby-Gårdby 
hembygdsförening.

Sön 26 Tips/bingopromenad via Tors källa i samarbete med Färjestadens motion. Start vid 
Hembygdsgården

JUNI

Tors 6 Traditionellt Nationaldagsfirande vid Hembygdsgården. Lasse och Solveig Svensson spelar 
folkmusik. 

Lör 8 Stigar och broar i Mittlandet - vandring under ledning av Thorsten Jansson.

JULI

Lördagar Öppet Hus Torslunda Hembygdsgård

Mån 8 Då och nu, guidad vandring längs Storgatan, Färjestaden

Sön 14 Ängens dag/Slåttergille i Rune Jons äng. Samverkan med Ölands Naturskyddsförening.

AUGUSTI

Fre 2 Pubafton i LADA 1888 i Runsbäck. Underhållning: Therese Wahlgren med vänner

Sön 11 Sveriges äldsta vandrarhem i Öl Skogsby. Ägaren Mikael Ajnestål berättar om gården som 
varit i familjens ägo i mer än 100 år. 



SEPTEMBER

Sön 1 Vandring till Ingefreds sten vid den gamla häradsgränsen, under ledning av Karl-Oskar 
Erlandsson. 

Lör 14 Brödbak i vedeldad stenugn, Knap Ernsts stuga 

Sön 15 Tips/bingopromenad i samarbete med Färjestadens motion, 

Lör 28 Skördefest - Öppet hus i Kvarnkungen, Drottningen och Kronprinsen

OKTOBER

Sön 6 Tips/bingopromenad i samarbete med Färjestadens motion

Ons 16 Ulla-Britt Andersson och Tomas Gunnarsson visar flygbilder från drönare över Torslunda 
socken 

NOVEMBER

Lör 9 Brödbak i vedeldad stenugn, Knap Ernsts stuga 

Ons 13 Berättarkväll – Cafékväll med bildvisning. Tema: Hamnen och taxirörelsens historia i 
Färjestaden
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