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Hembygdsföreningens styrelse har under verksamhetsåret bestå7 av: 

Thomas Mannerhagen, ordförande 
Leif Hansson, kassör 
Jonas Siljat, ledamot 
Karin Hansson, ledamot 
Marie Astemark, ledamot 
Björn Astemark, ledamot 
Jörg Bassek, Suppleant 

Styrelsen Ell Hembygdsföreningen har haF månatliga styrelsemöten under verksamhetsåret förutom i 
juli månad. 

Under 2021 var 257 hushåll medlemmar i föreningen vilket är 19 fler hushåll än året innan. De7a 
innebär a7 cirka 700 personer (vuxna och barn) var medlemmar under året.  

Föregående årsmöte 

De7a årsmöte genomfördes helt digitalt på grund av den rådande pandemin. Inbjudan Ell de7a möte 
hade annonserats via föreningens hemsida. 

Midsommarfirande 

Styrelsen diskuterade och beslutade Edigt under verksamhetsåret a7 inte genomföra något 
midsommarfirande 2021 och beslutet kommunicerades med Torsångs IF och kyrkan. DäreFer la vi 
upp denna informaEon på vår hemsida. 

Städdag på Hembygdsgården 

I maj genomfördes en städdag på hembygdsgården med 13 deltagare som mö7 upp denna vackra 
men blåsiga dag. Vi kra7ade barr och ko7ar på gårdstunet, städade ur parstugan och köksstugan. Vi 
såg a7 den kä[ng som höll ihop en dubbeltall nära Wasa stenen hade gå7 av. Denna tall tog vi ner, 
eFer a7 vi få7 Ellåtelse från markägaren, med en stor och professionell hjälp av Bosse Hellberg från 
Milsbo. Tack Bosse för hjälpen. 

Hans Haglöf 200 år 

Tidigt under verksamhetsåret började styrelsen a7 planera för högEdlighållande av 200 års jubileet av 
spelmannen Hans Haglöfs födelse. Leif tog på sig a7 leda de7a arbete med hjälp av styrelsen. I den 
jubileumskonserten som genomfördes den 21 augusE på hembygdsgården medverkade e7 tjugotal 
musikanter - bland annat Anna-Karin Kylander trio, Bullermyren band och Tobbes kök. Det bjöds på 
härlig Haglöfsmusik i spännande arrangemang. Björn Ericson bidrog med en intressant betraktelse 
över livet i Torsång med omnejd under Hans Haglöfs artonhundratal. Konserten kunde genomföras i 
strålande väder och inför en publik på drygt 100 personer. Anna-Karin Kylander hade inför konserten 



få7 färdig sin bok om Hans Haglöf och sin CD med Haglöfsmusik. Hembygdsföreningen har varit med 
och bidragit Ell Anna-Karins arbete. Texter, bilder och musik från jubileumsåret finns publicerat på 
hembygdsföreningens hemsida. 

Almanacka 

Föreningen har också tagit fram 2022 års Torsångs almanacka med temat Torsång från ovan med 
inskickade bidrag från olika fotografer. Denna almanacka ingår i medlemsavgiFen i föreningen och 
delas ut Ell medlemmarna Ellsammans med kallelsen Ell kommande årsmöte och inbetalningskortet 
för medlemsavgiFen. 

Marschallkväll 

Marschallkvällen genomfördes den 10 december eFer a7 blivit inställd under 2020. Planeringen av 
Marschallkvällen hölls samman som vanligt av hembygdsföreningen och Leif Hansson kallade berörda 
organisaEoner och företag Ell planeringsmöte. Hembygdsföreningen hade akEviteter på 
hembygdsgården och vid smedjan. På hembygdsgården fanns som vanligt Tomten som tog emot 
barnens önskelistor och frågor.  
E7 stort tack Ell dig, Nisse Nyström för din fantasEska insats för barnen denna kväll. 
I övrigt fanns e7 bord där styrelsen mö7e besökarna med informaEon om föreningen, medlemskap 
och delade ut glögg.  

E7 försäljningsstånd från en skola fanns där också och vinsten de fick vid försäljningen skulle gå Ell 
Musikhjälpen som i år samlade pengar för en värld utan barnarbete. Bakom vid vindskyddet grillades- 
och såldes korv med bröd Ell besökarna.  

Vi hade engagerat Marika Eriksson med häst och vagn som körde mellan hembygdsgården och 
smedjan med förväntansfulla barn och föräldrar.  
E7 stort tack Ell dig Marika Eriksson för di7 engagemang denna kväll. 
Vid smedjan kunde vår egen smed, Lars Segerholm, visa upp vår smedja och vad man kan göra i 
smedjan. Lars sålde även smideshantverk från den egna smedjan. Utanför smedjan så Ellverkades och 
såldes det kolbullar Ell besökarna mest hela kvällen. 

Uthyrningsverksamhet 

Under sommaren så har det varit en ganska normal nivå på uthyrning av hembygdsgården. 
En helg i juli så hyrde en Folka-förening hembygården för sin årliga sommarträff. 
I början av augusE hyrdes hembygdsgården ut en helg Ell e7 bröllop med Ellhörande fest. 

Förutom Ellfällena ovan så har vi haF några, mindre uthyrningar av vår hembygdsgård. 
E7 stort tack Ell Jerk Eriksson för di7 engagemang. 

Pilbo smedja 

Under första halvåret har smedjan varit uthyrd vid 12 Ellfällen Ell kunder som har egen 
kunskap om smide. Lars har även haF 5 stycken prova-på kurser med totalt 11 deltagare.  



Smedjan äger numer 7 stycken smidesstäd som alla är uppmärkta. 

Lars har förstärkt inbro7ssäkerheten Ell smedjan på e7 flertal sä7.  
E7 större arbete har påbörjats med a7 återställa smedjan Ell det skick som smedjan bör ha 
för a7 fungera på e7 effekEvt sä7. 

ReparaEon och underhåll  

Service av föreningens gräsklippare genomfördes av en extern verkstad. Björn såg Ell a7 frakta 
gräsklipparen Ell och från verkstaden. 
Styrningen på gräsklipparen gick sönder under klippning och reparerades av Jerk Eriksson. 

En förstärkning av stora förrådets portar har Ellverkats och monterats av vår smed, Lars Segerholm. 
Lars har även reparerat vårt stora grillfat som rostat sönder i bo7en. 

Highland CaHle 

Hembygdsföreningen har under året haF ansvar för kommunens Highland Ca7le genom en daglig 
Ellsyn. Föreningen har i sin tur få7 hjälp av Alvin Hägglund och hans far a7 se Ell kommunens 
Highland Ca7le kor under denna sommar också, men nu så har Alvin meddelat a7 han inte vill 
fortsä7a längre. 

Vi vill tacka dig Alvin för a7 du under flera år tagit hand om dessa långhåriga kor på e7 mycket bra 
sä7. Lycka Ell Alvin med det du tänker göra nästa sommar. 

Fördjupad översiktsplan för Runn området 

Styrelsen har tagit del av Borlänge kommuns förslag Ell ”Fördjupad översiktsplan för Runn området”. 
EFer flera möten med diskussion i styrelsen så kom vi fram Ell en remissvarsskrivelse för området 
Torsång som skickades in Ell Borlänge kommun. Läs mer på vår hemsida Torsang.org om både texten 
om Torsång från Borlänge kommun och vårt svar på densamma Ell kommunen. 

Rapport (Arkitektstudie) om förslag på floHningsmuseum i Torsång  
Hembygdsföreningen blev i början av året kontaktad av Julia Ekman som hade a7 slueöra sina 
arkitektstudier genom a7 ta fram e7 förslag Ell skapande av e7 flo7ningsmuseum i Torsång. Julia 
besökte Torsång och tog del av dokumentaEon som finns i föreningens arkiv. Senare under året har 
Julia publicerat en rapport med si7 förslag som e7 examensarbete i arkitektur. E7 flo7ningsmuseum 
skulle enligt Julias förslag anläggas på udden mellan Restaurang Älvkanten och kyrkogården 
(Dalälvens södra strand).  

Forskningsarbeten i vår hembygd 
Håkan Gelin, Björklunda och hans arbete med a7 ta fram en skriF om Torsångs bro- och färjehistoria 
med Eteln ”KommunikaEonerna över Torsångs Kyrkas omgivande va7enflöden” är nu klar. EFer 
överenskommelse med Håkan så har Hembygdsföreningen publicerat Håkans arbete på föreningens 
hemsida, Torsang.org. 



Mari-Ann Östberg, Dalvik och hennes forskning om Dalviksbergs historia från den första bebyggelsen 
på 1600-talet och byns utveckling fram Ell cirka 1950, börjar nu hi7a sin slutliga form och publicering. 
Under forskningsperioden har Mari-Ann bidragit med en arEkel om sin forskning i skriFen, Tunum 
2020 (årsskriFen för Tunabygdens hembygdsförening). 

Anna-Karin Kylander, Borlänge och hennes forskning om spelmannen Hans Haglöf är nu klar och har 
resulterat i en bok om Hans Haglöf och hans liv, en CD med Hans musik samt en delakEghet i 
sommarens Hans Haglöfs konsert på Hembygdsgården.  

E7 stort TACK Ell er och ert intresse och arbete för a7 få fram mer informaEon och dokumentaEon 
om vår gemensamma hembygd som är Ell både ny7a och glädje för oss och våra kommande 
generaEoner. 

Externa kontakter 

Studieförbundet Vuxenskolan 

Styrelsen hade bjudit in Anna Hagland från Studieförbundet Vuxenskolan Ell e7 styrelsemöte 
för a7 hon skulle få berä7a om deras verksamhet och hur de kan stödja styrelsen i 
förvaltning- och utvecklingen av föreningen och Hembygdsgården. 

Stora Tuna och Torsångs församling 

Styrelsen har haF flera kontakter med Stora Tuna och Torsångs församling i flera frågor under 
de7a verksamhetsår. Dels i samband med upptäckten a7 en ”dubbel” tall höll på a7 ramla 
omkull och riskera a7 skada besökare och byggnader. Styrelsen kontaktade då Svenska 
kyrkans kansli i Stora Tuna och fick e7 godkännande av dem (markägaren) a7 fälla de7a träd 
kontrollerat. 

Styrelsen har även haF e7 antal kontakter med Antje Bernhardsson under året och e7 fysiskt 
möte är inplanerat för kommande verksamhetsår. 

Aspeboda Hembygdsförening 

Styrelsen har varit i kontakt med Bo Paulsson på Aspeboda Hembygdsförening för a7 
diskutera och tydliggöra ansvarsfördelningen av ”Kåres väg”. 

Torsång mars 2022 

Thomas Mannerhagen Leif Hansson  Jonas Siljat Karin Hansson 

Marie Astemark Björn Astemark Jörg Bassek 


