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

Malin Stattin, sekreterare; Anders Bärjman, ord. ledamot; Gertrud Fahlén, ord. ledamot, Irina 

Schaub, ord ledamot; Kiki Bodin, ord. ledamot; Björn Garefelt supl; Inger Börlin, supl; 

Kristin Sundquist, supl. 

Styrelsemöten, som detta år varit något bättre besökta, har hållits 10 jan, 8 maj, 29 maj, 12 

juni, 24 juni, 22 juli, 8 okt,13 nov, och 1 dec. Aktiviteten i föreningen detta år har varit 

förhållandevis hög. 

Föreningen är medlem i Sambygd. Nästa Kramfors, kommunens nya 

landsbygdsutvecklingsprojekt, startades i augusti på Hotell Höga kusten. Monika och Irina 

närvarade. 

Kampanj med Länstrafiken: Även detta år delade vi ut ut Prästmon- Kramforstidtabell i 

brevlådorna. Lediga hus-listan har ajourhållits och skickades till kommunens nya 

inflyttningsledare. 

Häxleden kompletterades med träskyltar där tveksamheter om vägval fanns. Ett rastbord blev 

stulet och polisanmäldes .Röjning i och vid vattnet för informell badplats bakom 

Styresholmskulisserna genomförde vi i samarbete med Styresholmsföreningen. 

Allén kompletterades med några flyttade småträd. 

Valborgsfirandet affischerades av oss. Brasa och talare ordnade vi. 

Bryggdans ordnades 25 juni i samarbete med Hola. S. Johansson och E. Nyberg spelade. 

50 års-jubiléet hölls välbesökt i och vid stationshuset 27 juli. Anncha Agrell underhöll. 

Göran Nordquist sjöng sin Torsåkerssång. Jan Wik framförde hyllningsdikt. Kaffe med 

godfika bjöd vi på. En utställning över Tors historia visades. 

Biogas har aktualiserats av oss. Sweco gjorde gemensamt projektförslag som vi inte gick 

vidare med. Monika deltog på kurs på Nordvik. Aspby reste på studieresa. Hov och Aspby har 

gått vidare med gårdskalkyl. 

Skrivelser har avsänts: 

-Om resecenter vid flygplatsen, Till länstyrelsen och landstinget,12 

maj -Inbjudan till biogasprojekt, Till gödselproducenter i Torsåker 21 

okt -Om f d pensionärshemmet, Till Krambo och kommunen, 17 nov -

Om biogas som bussbränsle , Till länstrafiken 7dec 

Händelser i Torsåker 2008: 

Grishuset brann veckan före midsammar. 2400 grisar dog. 100 ton bränt fläsk till Väjatippen. 

Sprängningen av tunneln under Snaraberget påbörjades under hösten. 

Väg bröts nästan ända upp till Vårdkasen. 

Första undersökningarna av gifter på gamla sågtomten gjordes. 

Handelsboden står tom och öde. Stationshuset blev vävstuga. Jan Stattin avled. 
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