Samhällsföreningen Tor
Prästmon
Verksamhetsberättelse för 2006
Styrelsen har under året bestått av Monika Sundström, ordförande, Sören Tjärnström, kassör; Malin Stattin,
sekreterare; Anders Bärjman, ord. ledamot; Gertrud Fahlén, ord.; Svante Hamberg, ord; Kiki Bodin, ord.; Lena
Nordkvist, supleant; Kicki Lundberg, supl.; Lars Sundström, supl.
Styrelsemöten, som varit synnerligen dåligt besökta har hållits 26 jan, 3 april, 20 maj (arbetsmöte på Häxleden),
12 juni, 30 aug, 5 okt , 12 dec.
Det vi mäktat göra kan sammanfattas så här:
Lediga hus-listan uppdaterades våren 2006.
Torsåkers företagare föreningar, hyresvärdar etc uppmanades via anslag och utskick att bidra med material till
bygdens hemsida som Malin S och Jonas Jönsson börjat sätta ihop. Gensvaret har varit ytterst ringa och arbetet
med hemsidan har gått i stå.
Banverket planerar riva stationshuset. Jan Stattin och Monika Sundström gjorde en skrivelse till Banverket,
Länsmuséet, Länstyrelsen och Krafors kommun för att försöka hindra rivning. Skrivelsen har anslagits bl.a på
stationshuset. Fredrik Högberg och Lars Sjöberg tillskrevs också för att få hjälp att hitta köpare till huset som
framledes inte får användas till bostad. Samtal pågår fortfarande mellan Jan Stattin ( för Tor) och Banverket.
Häxleden färdigställdes genom skyltning och markering. Kostnaderna täcktes nästan helt av länsstyrelsen
(29 000 emaljskyltarna) och kommunen (10 000 kr till rastmöbler). Kommunen hjälpte också till med själva
uppsättningen och kontakterna med länsstyrelsen ( Ninni Melander). Skyltarna (15 pilskyltar och 4
informationstavlor vid Sandslån, Fängelshålan, kyrkan respektive Häxberget) gjordes av Mikael Arvidsson vid
ÖKKV. En karta finns också på Holas häxsida. Föreningen rapporterade att vi arbetat med häxsleden i totalt 30
mandagar.
Byteatern spelade Hässja i Församlingshemmet 14 nov. Vi samarrangerade med Styresholmsspelet och
Hembygdsföreningen. Föreställningen, som var mycket välbesökt gav ett litet netto.
Kampanjen med Länstrafiken för ökad kännedom om anropstrafiken har gått trögt. Blir av under våren 2007.
Aspallén vid skolan har åter kompletterats och skyltats. Tyvärr överlevde inte de tre nysatta träden.
Andreas Gyllings erbjudande om att tillsammans med oss följa upp förra årets visionsmöte avböjdes pga
underbemanning. (Kiki B är vår representant i visionsgruppen som tillsattes i nov 2005 med Christer Sandberg
som sammankallande. Inga möten har hållits). Vi har skrivit rapporter i Nyhetsbrev från utvecklingsavdelningen.
Ledamöter har deltagit på bygdeprojektsmöte i Dal , informationsmöte om Ådalsbanan- Bottninabanan och på
samordningsmöten och studiecirkel inför ”häxsäsongen”
Händelser i Torsåker 2006 i övrigt:
Styresholmsspelet och Hola har haft guidade turer i Häxornas spår. Torsåkerskolan har under året sålts till
Anders Agrell som byggmateriallager. Hembygdsföreningen blomstrar. Banvaktarstugan i Kjärvsta revs. Hovs
gård fick nya ägare; syskonen Petré, som visat intresse för biogasprojektet. Prästmons hus blir alltmer
skamfilade…..
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