Verksamhetsberättelse 2010

Torreby Bygdeförening
2010 är till ända och styrelsen för Torreby Bygdeförening blickar tillbaka och känner sig
riktigt nöjda.
Styrelsen har haft fem möten under året. Utöver det har delar av styrelsen haft ett antal
planeringsmöten inför aktiviteter som t ex ljus- och tomtestigen. Årsmöte hölls den 28
mars och avslutades med Birgits goda Torrebykaka som utsågs till just det i samband
med ljus- och tomtestigen 2009.
Den 28 mars arrangerades påskpyssel i klubbstugan. I år var det Johanna Espenkrona
som stod för värdskapet.
Den 8 maj var det allmän skräpplockardag i Munkedals kommun. Syftet är att skapa en
hållbar attityd mot nedskräpning och givetvis ett renare, tryggare och trevligare samhälle
för oss att bo i. Även vi på Torreby hakade på och erbjöd torrebyborna att hämta
sopsäckar och skicka med extra sopsäckar som man hade städat upp.
Den 12 maj arrangerade styrelsen en informationskväll om fiber. Det var Stefan
Henriksson och en representant från Bynet som var inbjudna föra att berätta hur och
varför Hedekas arbetar så intensivt med att själva se till att de har ett bra bredband i
framtiden. Detta är en stor och viktig fråga som vi som bor på Torreby behöver engagera
oss i framöver. Tyvärr kom det inga för att lyssna. Under hösten bildades en
fiberförening på Munkedals hamn. Föreningen skall omfatta hela Tungenäset (på begäran
av Munkedals kommun). Arbetet i den har legat nere på grund av att det varit oklarheter
kring bidrag och finansiering från Länsstyrelsen, post- och telestyrelsen, kommunen och
regionen. Detta har klarnat vid årsskiftet så arbetet i den nya föreningen kommer
förhoppningsvis att ta ny fart under våren 2011.
Lagom till golfklubbens största tävling Torreby Open invigdes den nya soffgruppen,
bekostad av bygdeföreningen. Den är placerad vid nedre Fjällberg med utsikt över nästan
hela första delen av golfbanan.
Tipspromenadsäsongen har 2010 utökats med en tipspromenad på gräddtårtans dag.
Denna arrangerades förtjänstfullt av Gunnar och Lena Fredriksson som såg till att alla
blev bjudna på just gräddtårta i klubbstugan efter promenaden. Den 23 maj var det Olle
Selstam och Viktoria Hansson som fixade det praktiska och den 12 september var det
Rolf och Ewa Petzell klurade ut frågor och stod för värdskapet. Stort tack för detta!
För tredje året i rad hölls midsommarfirande vid slottet med många glada dansare och
grodhoppare. I vanlig ordning kläddes midsommarstången dagen innan och det hela
avslutades med fika på slottet. Det var fler som deltog i år och styrelsen har beslutat att
satsa på att arrangera midsommarfirande även 2011. Förhoppningsvis blir det några fler
Torrebybor för varje år som går.
Vinprovning arrangerades för första gången i bygdeföreningens regi den 16 september.
Det var 14 personer som fick njuta av goda viner och Rolfs fantastiska kunskaper. Håll
utkik efter detta även 2011.
Ljus- och tomtestigen arrangerades även detta år. Det var den 5 december och en
fantastiskt fin vinterdag. I år hade vi valt att utöka tiden med en timma då det upplevdes
som något stressigt förra året så tiden var 16-19.

I år hade vi ännu fler tomtar och dekorationer och marschallerna lyste så vackert i
mörkret. Ljus- och tomtepromenaden gick även i år runt ”SEB-kullen”. Besökarna kunde
räkna tomtar, leta bokstäver (som skulle bilda ett visst ord), rida, julpyssla, fiska i
fiskedammen, lyssna till julmusik av Wilma Espenkronas klass och köpa kaffe, korv och
glögg.
Den aktivitet vi kanske är mest stolta över är att alla barn kunde lämna en ”färdig lekt”
leksak till tomten som lovade att skicka de vidare till barnen i Bulgarien. Det blev inte
lika mycket leksaker i år efter som det inte var lika många besökare i år.
Årets kakbakartävling vanns av Johanna Espenkrona som hade gjort en fantastisk!
Choklad-kola kaka mums!!!
Sist men inte minst så har Torreby bygdeförening skaffat sig en sida på Facebook. Det är
ett mer tillgängligt och mer lättarbetat alternativ än en hemsida. Nackdelen kan vara att
alla inte är registrerade på Facebook men den mesta informationen kommer även in
fortsättningen att komma ut i brevlådorna.
Vid årsskiftet hade föreningen 34 familjer och åtta enskilda som medlemmar.

Styrelsen tackar sina medlemmar för ett roligt år!
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