
Verksamhetsberättelse för 2011 Samhällsföreningen Tor i Prästmon 

 

Styrelsen har under året bestått av Monika Sundström, ordförande, Sören Tjärnström, kassör; 

Malin Stattin, sekreterare; Björn Garefelt, ord. ledamot; Gertrud Fahlén, ord. ledamot, 

Michael Richter, ord ledamot; Kiki Bodin, ord. ledamot; Gunn Samuelsson, supl; Svante 

Hamberg, supl och Inger Börlin, supl. 

. 

Styrelsemöten har efter årsmötet 3 april, hållits 11 april,  29 maj, 11 juni, 26 augusti, 20 

september, 20 november, 9 dec, 17 jan, 22 feb och 1 april .  

 

Aktiviteten i föreningen har i år varit god. Styrelsemötena har varit välbesökta och flera 

frågor har fått ett lyft. 

   

Valborgsfirandet samordnades av oss. Tyvärr brann brasan ner före utsatt tid med gräsbrand 

och släckning av räddningstjänsten, som följd. Vårtal hölls av Monika S efter en lång rad år 

med Jan Wiik som vårtalare. Allsång.  

 

Byvandring hölls med en handfull sommargäster 17 juli. 

 

Bygdemedel söktes i augusti för upprustning av bryggan. Under försommaren hade akuta 

lagningar gjorts av Jannne Wiik.  Vi fick avslag på ansökan i september. 

 

Bredbandsfrågan har lyfts med Hola. Ett antal separata möten har hållits och kontakter 

tagits. En ansökan om ett fiberkabelprojekt skall lämnas in före 1 maj 2012. 

 

Även kring hemsidan har vi samarbetat med Hola. En första sida har publicerats på Kramfors 

bygdesidor. Vi har köpt domännamnet prastmon.se. 

 

Skrivelse angående bussanslutningar till Botniabanan skickades till Länstrafiken, 

kommunen och Trafikverket. Därefter inbjöds vi till dialog om bussangörning vid hållplatsen 

och synkronisering med tågavgångarna. 

 

Lediga huslistan har uppdaterats tre gånger under året. 

 

Sångträffar hölls i Villan på Hola några söndagskvällar under hösten. 

 

Busstidtabeller delades ut i brevlådorna. På våren tillsammans med föreningsinformation. 

 

Alléns äldre aspar har blåst sönder lite. Avblåsta grenar som hängt över vägen har tagits ner. 

 

Tors anslagstavla flyttades från fd handelsboden till busskuren 

 

Händelser i Torsåker 2011: 

Handelsboden har fått ny ägare som bor här ibland. 

Ny ägare till svinfarmen, numera Hola lantbruk; Mattias Tjärnström 

Hola folkhögskola har fått ny rektor; Carina Erixon 

Hållplats och perrong vid flygplatsen blev helt färdiga men används ännu inte. 

På Botniabanan gick de första godstågen genom tunnlarna i Vik. 

Prästmon nämns i media i samband med knarkhärva. 

Pensionärshemmet har stått tomt och kallställt. 

 



Kommande aktiviteter 2012, förslag: 

 

Valborgsmässofirande 30 april 

 

Byvandring i juli 

 

Buss- och tågtider bevakas 

 

Buss- och tågtidtabeller delas ut inför hösten 

 

Hemsidan färdigställs. 

 

Bredbandprojekt startas. 

 

Lediga hus- listan ajourhålls 

 

Bryggan rustas upp 

 


