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MEDLEMMAR 
Föreningen hade vid årsskiftet 2012 – 2013  116 betalande medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 50 kronor.

VERKSAMHET, REPRESENTATION MM.
Föreningens verksamhet har varit styrelsesammanträden, hembygdsträffar och andra 
aktiviteter för medlemmar och även allmänheten, samverkan med andra föreningar, 
insamlande av kulturhistoriskt material från bygden, inventering av nutida bebyggelse, gamla 
torp, fornlämningar, naturvärden mm samt representation vid olika tilldragelser.

I verksamheten har även inkluderats landsbygdsutvecklingsfrågor. Föreningen utgör en grupp 
inom Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva och är vidare remissinstans för landsbygdsfrågor 
inom Linköpings kommun, Östergötlands län och Östergötlands Landsting.

Föreningen har under år 2013 fått bygdepeng 6.000 kr. Från Länsstyrelsen Östergötland 5.000
kr/år i 5 år för aktiv fornvård, vilket består i att underhålla och fylla på i lådan vid 
kyrkogårdsgrinden, där broschyren ”Sevärt i Östergötland – Guide fornminnen vid 
Törnevalla” ska finnas tillgängliga för allmänheten samt tillsyn av skyltar vid fornminnen.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under år 2013:
Den 29 januari, 18 mars, 5 augusti och 4 november.



Hembygdsträffar
4 hembygdsträffar har genomförts under år 2013:
Månd    25/2  Årsmöte i församl.hemmet
Månd.   8/4    Hembygdsträff i församl.hemmet   
Månd.  7/10   Hembygdsträff i församl.hemmet.
Månd   2/12   Hembygdsträff/Julkaffe med underhållning i Församlingsgården i Linghem.

Följande ämnen har tagits upp på hembygdsträffar 
25/2 Årsmötet:  Gudrid Hansen kåserade om ”Ord och inga visor” med tema burleskt, 
östgötskt, innerligt och glädjefullt.
8/4  ”Vad är detta?” Eva Lundblad, Österg. länsmuseum, hjälpte oss att identifiera våra 
medhavda föremål samt lät oss gissa om föremål från muséet.
7/10 Föredrag av Kalle Bäck med temat ”En historia om rödfärg, byggnader och trädgårdar.”
2/12 Julmöte med julkaffe, hembakt bröd, lotterier och musikunderhållning med Rolle och 
Göran.

 
Andra aktiviteter
Månd. 13/5  ”Tema Ute” Besök på Runstorps Säteri norr om Roxen med guidning av Eddie Uggla.
Sönd.   8/9   ”Tema Ute”:  Utflykt till Rystad Östra Harg Hembygdsförening med guidad visning av  
Näsby kyrkoruin, Tuna kungsgård, Östra Harg kyrka och församlingshemmet där kaffe och tilltugg 
serverades.
Lörd.   14/9   ”Landsbygdens dag” vid Lundby loge i samverkan med ÅMHF och övriga  hbf. i 
Åkerbo 

Annonsering i Åkerbobladet   
Inbjudan till julmötet i Församlingsgården den 2/12 

Föreningen har varit representerad vid
Östergötlands Hembygdsförbunds kulturarvsdagar den 28 november på Östergötlands muséum i 
Linköping.

Hemsidan på Internet, www.tornevalla.se
Ansvarig för hemsidan är Hugo Egerström, Törnevalla Solhem som är medlem i vår förening och utför
arbetet på ideell basis. Mailadress finns på hemsidan, tfn 013 - 214988
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