
Törnsfalls Hembygdsförening 
Protokoll fört vid styrelsemöte 31 januari 2013, Dröpshult 

 
Närvarande: Anders Johansson, Christina Ohlsson, Katarina Lavén-Schultz, Carl 

Aschan, Anna Maria Jakobsson, Vanja Matsson, Elisabeth Hjortvid 

 

1.  Anders hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2.  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

3.  Till justerare valdes Carl. 

4.  Protokollet från föregående möte (8/11 -12) lästes och lades till handlingarna. 

 

5.  Rapporter  Kulturaftonen 17 nov. med Marcus Brännström var lyckad. Ca 20 delt. 

 24 nov. informerade Vanja och Anders 12-13 pers. fr. bostadsrättsföreningen 

Almviken om vår förening. 

Med anledning av vårt påbörjade arbete att dokumentera lokala ortnamn beslöts att 

Anders ska skaffa fler kartor, till att börja med över Svinnersbo - Ärnäs. 

 Från Vångsunda, där en studiecirkel pågår, har lämnats ett ifyllt ex. 

 

6.   Fornvårdsområden i Törnsfall  Från länsstyrelsen har kommit en förfrågan om 

vi planerar några guidningar vid socknens fornlämningsområden, ex gravfälten vid 

Skvagerfall och Mommehål. Svaret är Nej. 

 

7.  Averum  Vad beträffar Svenska Kyrkans församlingshem i Törnsfall gäller från 

och med 2013 dels att nytt lås satts in och att den som hyr lokalen får hämta nyckel på 

pastorsexpeditionen, dels att hyran nu är 450 kr per tillfälle. 

 

8.  Årsmötet  Tid för årsmötet bestämdes till söndag 10 mars kl. 16.00. Plats: Averum. 

Föreningen bjuder på smörgåstårta. Walle Johansson, Hjorted, ska tillfrågas om han 

vill underhålla. Inför förhandlingarna presenterade Vanja kassarapporten, som de 

närvarande tyckte såg bra ut. Även verksamhetsberättelsen presenterades (av 

sekreteraren) och skrevs under av de ordinarie ledamöterna. 

 

9.  Styrelsens förslag på årets program  Anders presenterade ett färdigt förslag till 

program att lägga fram på årsmötet. Styrelsen hade inget att tillägga.  Se Bilaga 1. 

 

10.  Dokumentation av Almviks IF  Före detta medlemmar i Almviks IF har önskat 

att hembygdsföreningen ska starta en studiecirkel om föreningen. Dessutom har 

Anders kontaktats av en person, Hans Kjellgren, som själv vill dokumentera AIF. Han  

hänvisas till ovannämnda studiecirkel. 

 

11.  Gamla kommunala handlingar  Som gåva till föreningen överlämnade Anders 

en bunt gamla handlingar från Törnsfalls kommun (socken), huvudsakligen från 1800-

talet.  



12.  Bröllop på Sjöliden?  Föreningen har fått en förfrågan om vi vill hyra ut Sjöliden 

till ett bröllop den 20 april. Styrelsen konstaterade att inomhus är det för trångt, men 

utomhus får de gärna vara. 

 

13.  Nytt från Hembygdsförbundet  Årsstämma blir i Mönsterås 5 maj. Vanja 

skickar en årsrapport. 

 

14.  Övriga frågor  Angående hemsidan var styrelsen enig om att den som går in på 

sidan och ser något ”konstigt” - på det ena eller andra sättet - mailar om det till 

Eleonor. 

 

15.  Avslutning  Mötet avslutades och Carl tackades för gästfrihet och god förtäring. 

 

 

 

Vid protokollet                                                                     Justeras 

 

 

 

 

 

____________________________________       ______________________________ 

Elisabeth Hjortvid                                                      Carl Aschan 

 

 


