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Samhällsföreningen TOR 

 
Styrelsen har haft 4 fysiska möten under året, samt mailkontakt mellan mötena. 
 
ARRANGEMANG 
Tor kallade samtliga Torsåkerföreningar till en gemensam kalendarieplanering den 31 
januari. Monika sammanställde och tryckte sedan upp kalendariet som delades ut i alla 
bygdens brevlådor. 
Under mötet påbörjades även planeringen av Torsåkersdagen, som ägde rum den 2 juli, ett 
mycket lyckat arrangemang i samarbete med Hembygdsföreningen, föreningen 
Styresholmsspelet och Torsåkers församling. 
 
Årsmötet den 24 april ägde rum samma dag som en stor manifestation i Härnösand mot 
nedläggningar i sjukvården. Årsmötet senarelades därför med några timmar så att så många 
som möjligt skulle kunna åka i gemensam buss till manifestationen. 
 
Traditionsenlig Valborgsbrasa den 30 april vid Styresholmsborgen, i samarbete med 
föreningen Styresholmsspelet som stod för korv- och fikaförsäljning. Svanökören underhöll 
med stämningsfull vårsång. 
 
Medlemmar från Tor ansvarade under en dag under juli för cafét vid Ytterlännäs gamla 
kyrka (vägkyrkan). Vi bidrog även med en del material till utställning i anslutning till cafét, 
som satt uppe i en vecka. 
 
BRYGGAN 
Under sommaren kom en nyhet om ett kommundrivet projekt där nyanlända reparerade och 
rustade upp båtbryggor åt några båtklubbar. Terez tog kontakt med projektledaren, men fick 
veta att projektet bara pågick ett par veckor till, men att det varit så lyckat att det skulle 
äskas mer pengar och att Prästmons brygga skulle sättas upp på ”önskelistan”. 
Det har även hållits kontakt med kommunens samhällsavdelningen, som är involverade i ett 
turismprojekt där bl a bryggor och båtvägar ska ses över. 
 
KOLLEKTIVTRAFIK OCH VÄGHÅLLNING 
Monika har varit på Kollektivtrafikmöte med ansvarig på kommunen. Resandestatistiken i 
Kramfors gicks igenom, två förslag presenterades angående väntsalen i Kramfors. Ingen 
tidsplan finns dock. Det går ej att ha anropstrafik till alla tågavgångar på Västeraspby 
fordonsbrist pga fordonsbrist, utredning pågår om nya stationer längs Ådalsbanan. 
I slutet av februari skickades en skrivelse (tillsammans med Hola folkhögskola och Höga 
Kusten Airport) till Trafikverket, angående den bristande vinterväghållningen Prästmon-
Nyland. Allehanda skrev en artikel i tidningen om detta.  
 
LEDIGA HUS 
Arbetet har fortskridit med att kartlägga och förmedla lediga bostäder, men ett stort hinder 
är ointresse från fastighetsägare att få sina hus sålda eller uthyrda. 
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