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Torsångs Hembygdsförening bedriver en verksamhet som både sy=ar >ll av a@ förvalta bygdens 
historiska arv och a@ bidra >ll a@ Torsång upplevs som en a@rak>v plats för dagens innevånare och 
besökare. 

Torsångs hembygdsgård intar en central plats i vår verksamhet. Hembygdsgården är en naturlig 
mötesplats och används för såväl olika kulturarrangemang som spontana besök. Hembygdsgården 
med sina byggnader och samlingar behöver fortlöpande skötsel. Därutöver kommer vi i år göra 
åtgärder för a@ öka >llgängligheten och trivseln på gården.  

I Pilbo smedja kommer fortsa@ bedrivas verksamhet som bland annat erbjuder möjlighet a@ får prova 
på a@ smida. 

Midsommarfirande och Marschallkväll kommer även de@a år arrangeras i Torsång. Därutöver hoppas 
vi kunna erbjuda “trivselkvällar” eller liknande där vi i all enkelhet kan träffas för a@ glädjas åt musik, 
sång eller annan kultur.   

Planerade ak>viteter på hembygdsgården m m beskrivs mer detaljerat nedan.   

Inne på hembygdsgården 

Målning av kaffestugan och måla resten av parstugan så som vindskivor samt fönster. 

Blåsa rent tak från barr och mossa. 

Sä@a upp gärdesgård från norra infarten mot norr och mot sjön. 

Bereda marken för a@ så gräs på ytan bortom vändplanen/slogbod och det innebär fräsning samt 
jämna >ll marken för a@ så gräsma@a. 

Fly@a slogbod närmare kanalen och så densamma står i syd/västlig posi>on med öppningen så man 
kan se kyrkan och va@net, eldplats fly@as med. 

Gräsklippning och trimning sker löpande så länge gräset växer. 

Röja sly mellan hembygdsgården och kanalen. 

Sotning av öppna spisar. 

Ta bort samtliga stubbar genom stubbfräsning för a@ öka >llgängligheten och säkerheten. 

Etablera arbetsgrupper. 

Engagemang >ll Midsommar. 

Marschallkväll 



Utanför hembygdsgården 

Se över och uppdatera informa>onstavlorna. 

Arbeta med vårt arkivrum för förbä@rad ordning och överblick. 

Vid flo@ningsmonumentet ska vi byta ut länsar som avgränsar grus/gräs och montera nya träbänkar 
och en allmän uppsnyggning. 

Ta fram förslag på nya informa>onstavlor utanför hembygdsgården som förklarar de olika 
byggnaderna med mera. 

Kåres väg behöver få nya skyltar då dessa har blivit gamla och en del fallsönderslagna. 

Se över ångbåtsbryggan och slå i upps>ckande spikar, byta ut dåligt virke. 

Bä@re lyse i stora förrådet. 

Organisera dokumen\örrådet med stöd från Hembygdsföreningskonsulten från Dalarnas museum. 

Försä@a a@ hålla god kontakt med organisa>oner både i Torsång och utanför. 

Smedjan vid Pilbo kommer a@ anordna smideskurser under året i egen regi men också erbjuda 
smideskurser via Studieförbundet Vuxenskolan. 


