
Verksamhetsberättelse för Torslunda hembygdsförening 2020

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 Håkan Jonasson. Suppleanter har varit 
Hans Ahlin och Arne Anderson.

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

Medlemmar Antalet medlemmar är 615 st (2019: 654 st)

Årsmöte Årsmötet hölls söndagen den 8 mars på Ölands folkhögskola. Lars 
Leward och Sofie Andersson (elever på Folkhögskolan) visade sin 
dokumentärfilm om vår hembygdsförening. Årsmötes- 
förhandlingarna hölls med Kent Ingvarsson som ordförande.

Bidrag 1) Miljöstöd från Jordbruksverket till skötsel av Rune Jons äng uppgår 
2020 till 3 392 kr. 

2) Studieförbundet vuxenskolan har bidragit med 4 950 kr till aktiviteter.

3) Mörbylånga kommun har bidragit med 10 000 kr till en liekurs

4) Lions har bidragit med 20 000 kr till nya kvarnvingar på Kronprinsen 
samt ugnsreparation i Knap Ernst stuga

5) Studieförbundet vuxenskolan har bidragit med 2 500 kr för 
framställning av film om Rune Jons äng

Gåvor 5450 kr

Investeringar Se byggnadskommitténs redovisning



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.

Corona-pandemin har till stor del påverkat verksamheten som i vissa 
delar helt legat nere, t ex bakning i Knap Ernst stuga. Antalet evenemang 
har varit lägre än vanligt och begränsats till utomhusevenemang.

Byggnadskommittén och källkommittén 

Byggnadskommittén och Källkommittén 2020 har bestått av åtta aktiva medlemmar. Ett 
speciellt år, men samtidigt aktivt och händelserikt år som startade med gemensam middag och
möte kring årets göromål på Arontorps kroppkakor.

Två av Kvarnkungens vingar tog skada i stormen Laura och vid inventering av vingarna 
bedömdes att alla fyra behövde bytas. Detta skedde i föreningens regi. 

Tre av Kronprinsens vingar har även byts ut under året, för att det skulle kunna gå att mala på 
den kvarnen. Detta skedde genom kurs i Ölands kvarnföreningens regi. Kvarnen testades 
sedan med gott resultat.

Även kvarnen i Kåtorp drabbades av stormskador och en vinge blåste sönder under året. Den 
vingen byttes ut av kommittén, med en av de gamla vingarna från Kronprinsen. 

En ny grind har tillverkats vid hembygdsgården. 

Kvarntrappor har setts över. 

Årlig röjning och uppsnyggning har utförts vid Tors källa.

Sammankallande: Niclas Brynielsson

Eget kapital och skulder 2020-12-31 2019-12-31
Eget kapital 332 320  kr 353 247 kr
Årets resultat  -13 787  kr – 20 927 kr
Summa eget kapital 318 533 kr 332 320 kr
Skulder
Avsättning arkiv 100 000 kr 100 000 kr
Övriga förutbetalda intäkter
Förutbetalda 
medlemsavgifter

200 kr 1 500 kr

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

418 733 kr 433 820 kr



Evenemangskommittén 

Har bestått av tio personer. Kommittén har stått för bakning och kaffekokning samt 
iordningställande av lokalen i samband med evenemang. Sammankallande: vakant

Ängskommittén

Året på ängen 2020

År 2020 har varit ett annorlunda år på grund av att coronapandemin drabbade världen strax 
efter årsskiftet. Det allra mesta har ställs in på grund av hög smittrisk. Ängen och dess skötsel 
bygger på tusenåriga traditioner så också 2020. 

Vi hade två planeringsmöten i Ladan, övriga hölls via Internet. De praktiska göromålen har 
utförts traditionsenligt, enligt vårt uppdrag, men coronaanpassat. Arbetet att sköta ängen görs 
i samarbete med Ölands Naturskyddsförening.

Den 22:a februari samlades vi till röjning. Vinterstormarna hade fällt en del askar som 
Thorsten Jansson sågat sönder och det var i huvudsak riset och grenarna efter dessa träd som 
togs om hand.

Den 19:e april var det dags för fagning. Tyvärr bjöds årskurs sex från Torslunda skola inte in 
detta år heller, dels på grund av rasrisken av askar, dels på grund av corona. 

Årets slåttergille hölls den 19:juli. Lasse och Solveig Svensson, våra egna spelemän, 
underhöll vid fikapausen. 

Ängskommittén har ansökt om projektstöd på 10 000 kr från Mörbylånga kommun för att 
anordna en liekurs där huvudmålet var att lära mer om knackeliar och samtidigt bilda ett 
nätverk för lieslåtter bland hembygdsföreningar i Mörbylånga kommun. Projektstödet 
beviljades och kursen hölls den 22:a juli med tio deltagare. Under kursen slogs den del av 
Rune Jons äng som vi får miljöersättning för att sköta. Höet togs som vanligt om hand av 
Bertil Larsson. 

Vid efterslåttern i oktober inbjöds samtliga deltagare från slåtterkursen vi haft samt några 
deltagare från en kurs Liemats haft 2019. Målet är att bilda ett nätverk med deltagare som är 
intresserade av samarbete om konsten att slipa och slå med knackelie. 

Under hösten gjorde Stefan en film om arbetet på ängen. Filmen sponsrades av Vuxenskolan 
och är ett led i att ha föreläsningar på nätet under coronaåret.

Ängskommittén vill tacka alla som hjälper till med arbetet i ängen. Vi vill rikta ett särskilt 
tack till Thorsten Jansson som tar hand om alla träd, dels de som ska tas bort, dels stormfällen
samt till Siv och Sven Toresson som står för expertkunskap, tar hand om höet när det ska 
torka, markerar för stigar med mera, med mera.

Färjestaden den 11:e januari 2021

Lisa Tengö, ängssamordnare



Skyltkommittén: Skylt om Knap Ernst och hans stuga har satts upp.

Knap Ernsts stuga: Inga bakningar har kunnat genomföras p g a pandemin  

Röjning av ödebyn Österskog: Länsstyrelsen har på hembygdsföreningens begäran anlitat 
särskilt företag för att ta ner träd inom ruinerna.

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 bilaga

Övrigt

En video om Rune Jons äng har producerats på uppdrag av Vuxenskolan.

23 nyhetsbrev har skickats ut till ca 160 mottagare.

Arbetet med att skriva boken om Thekla Engström pågår

Arbetet med en broschyr om sevärdheter i Torslunda socken pågår

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ett varmt 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 Håkan Jonasson

Marie Wiell



Bilaga

Evenemang 2020

26/2 Ölands testfält, en för sin tid världsunik anläggning för kontroll av flygkameror. 
Oddbjörn Andersson berättar och presenterar sin bok.

8/3 Årsmöte

19/4 Fagning av Rune Jons äng. Samverkan med Ölands Naturskyddsförening.

Inget nationaldagsfirande kunde genomföras p g a pandemin

Lördagar i juli: Öppet Hus Torslunda Hembygdsgård

19/7 Ängens dag/Slåttergille i Rune Jons äng. Samverkan med Ölands Naturskyddsförening.

9/8 Besök på Torslunda försöksstation. Platschef Jan Svensson presenterar den forskning om 
framtidens grödor som bedrivs där

6/9 Vandring längs Björnhovdas södra gräns

26/9 Skördefest - Öppet hus i Kvarnkungen, Drottningen och Kronprinsen

14/11 Höstvandring vid Blåsås
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