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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Torestorps Framtid 
 

Efter att ha ingått i Hembygdsföreningen ombildades Torestorps Framtid år 1998 till en före-

ning med egen förvaltning och redovisar nu det fjortonde verksamhetsåret som omfattar 1 

januari 2012 - 31 december 2012. 

 

Styrelsen 

Styrelsen som valdes på årsmötet 2012 

 

Ordförande  Siv Kopacsi 

Vice ordförande Jan Nolin 

Sekreterare  Yngve Hilbertsson 

Kassör  Marianne Karlsson 

Ledamot  Britt Nilsson 

  Ulla Håkansson 

Ungdomsansvarig Cornelia Theurerkauf 

Ersättare  Jennie Bengtsson  

  Luis Araya Mora 

 

Årsmötet valde Marina Johansson och Christer Lobäcken till föreningens revisorer och ersät-

tare valde årsmötet Wanja Svahn och Lena Svensson 

 

Årsmötet valde Ulrik Karlsson på tre (3) år samt sammankallande till valberedning. Övriga 2 

platser är vakanta. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att under året tillsätta platserna. 

 

Jan Nolin, Cornelia Theuerkauf och Luis Araya Mora avsade sig sina uppdrag  i augusti 2012. 
Sedan augusti 2012 har Gunilla Esbjörnsson, Annelie Ryberg ingått i styrelsen som ersättare. 

Marianne Karlsson har varit ungdomsansvarig sedan augusti efter Cornelia Theuerkauf. 

 

Torestorps Framtids engagemang 

 

Frågor/ ärenden som Torestorps Framtid har arbetat med under verksamhetsåret: 

 

 Fortsatt samarbete med alla föreningar i Torestorp i TUFF-gruppen. (Torestorps Ut-

vecklingsgrupp För Framtiden). I denna grupp ingår styrelsemedlemmar från olika fö-

reningar i Torestorp . Vi samarbetar i frågor som berör Torestorp. Gruppen har haft 4 

möten under år 2012.  

 

 Torestorps Framtid erhöll hösten 2012 huvudansvaret för www.torestorp.se (tidigare 

torestorp.nu) enligt beslut i TUFF- gruppen. Webbplatsens syfte är att vara den själv-

klara informationsskällan på webben för alla frågor som rör Torestorp. Vi jobbar för 

att föreningar och företag ska vara delaktiga i webbarbetet genom att de själva publi-

cerar blogginlägg och för in sina evenemang i den gemensamma kalendern på sajten. I 

dagsläget är 10 föreningar och/eller personer delaktiga. Vi driver även aktivt en face-

booksida för torestorp.se, där blogginlägg och ytterligare information publiceras. Fa-

cebooksidan har för närvarande 156 ”gillare”, en ökning med drygt 50 personer sedan 

vi började jobba aktivt med sidan hösten 2012. 

 

http://www.torestorp.se/
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 I slutet av 2012 skapade vi även en ny hemsida för Torestorps Framtid, 

www.torestorpsframtid.se. Den ersätter vår tidigare del i www.byalag.se. 

Vi anser att det är viktigt att använda digitala kanaler såsom webbplats, blogg, facebo-

oksida, för att nå så många som möjligt med vår information. Ansvarig för webbadmi-

nistration och facebooksida: Gunilla Esbjörnsson 

 

 Sju Strömmar : Vi har förhandlat fram  pengar från Göteborgs Stift. De är villiga att 

bistå med 9000 kronor för virke till byggnad av ytterligare en bro. Faktura på virket 

skickas direkt till Göteborgs Stift – dessa pengar ingår således inte i vår bokföring. 

 

 När ankracet genomfördes hade Torestorps Framtid  ett informationsbord. 

     Vi gick bl.a ut med en enkät där Torestorpsborna fick svara på vilka frågor man tyckte   

            var  de viktigaste för byalaget att jobba med. 

Enkätundersökningen visade att de 5 viktigast frågorna för invånare i Torestorp och 

som man ville att byalaget skulle jobba med var: Barnomsorg/skola, Åldrings-

vård/Kullabyn, IVPA, Kollektivtrafik och Trafiksäkerhet. 

 

 Torestorps Framtid har delat ut 1 st. informationsblad till alla hushåll, 2 flygblad till alla 

skolelever i Torestorpsskolan angående discon och 2 flygblad till alla elever i årskurs 6 

angående ungdomsgården. 

 

 Torestorps Framtid har drivit frågan om bryggorna vid Sandsjön. Vi har genom skrivelser 

och möten med kommunen påverkat beslutet och blivit lovade att till sommaren 2013 

skall bryggorna återställas som tidigare somrar. 

 

 Torestorps Framtid har tillsammans med Älekulla byalag drivit frågan ang. IVPA  

( I Väntan På Ambulans). Det har resulterat i att fr.o.m. hösten 2012 ingår vi i en försöks-

verksamhet med nya kriterier för Räddningstjänsten Något som gynnar landsbygden. 

 

 Torestorps Framtid har drivit frågan angående utökad pendelparkering i Skene. Detta har 

resulterat i en ny pendelparkering vid Gästgivaregården med 15 parkeringsplatser fr.o. m. 

 1 januari 2013. 

 

 Torestorps Framtid har haft möte med Pelle Pellby samt två andra socialdemokrater angå-

ende LIS-områden i Torestorp.( LIS = Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen) 

 

 Torestorps Framtid har under året haft bra samarbete med pressen och vårt arbete har 

uppmärksammats av Markbladet, Borås Tidning och Hallands Nyheter. Ett positivt sam-

arbete som vi gärna vill utveckla vidare. 

 

 Torestorps Framtid har skickat in en skrivelse till ansvariga på Marks kommun med an-

ledning av beslutet att dra in vägbidraget till mindre vägföreningar. 

 

 Torestorps Framtid har arbetat aktivt med vardagslivskartläggningen. Den utmynnade i en 

vindkraftsutredning/ vindkraftsplan. 

 

 Torestorps Framtid har haft kontakter med kommunen angående Närtrafik/ busshållplat-

ser/bussförbindelser. 

 

http://www.torestorpsframtid.se/
http://www.byalag.se/
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 Torestorps Framtid har drivit ungdomsverksamhet i form av skoldiscon och ungdomsgård. 

Redovisas separat.  

 

 Torestorps Framtid har beviljats utvecklingsbidrag med 5000:- för sin ungdomverksamhet 

av ” Hela Sverige skall leva – Sjuhärad”. Det känns stimulerande och visar att vi driver 

”rätt” frågor.  

 

Torestorps Framtid har beviljat ekonomiska bidrag till: 

 Torestorps skolans årskurs 6 skolresa 

 Uppröjning av Hedens badplats : 1000:- 

 

Ungdomsverksamheten 

 
Ungdomsverksamheten har under 2012 haft öppet på ungdomsgården i bygdegården 4 tors-

dagskvällar kl 18.00 – 20.30 och en lördagseftermiddag på våren från 2/2 till 11/4 och fem 

torsdagskvällar kl 18.00 – 20.30 under hösten från 11/10 och 6/12.  Det har igenomsnitt blivit 

besökt av 10 ungdomar/kväll.  

 

Ungdomarna har själva vart med och planerat aktiviteterna så under våren hade vi charader, 

femkamp, filmkväll, smyckning av bygdegård inför påskdiscot och baka påskbakelse. Lör-

dagseftermiddagen den 25/2 var vi i Borås på Lasedome.  

 

På hösten hade vi smyckning av bygdegård inför Halloweendiscot, gjorde pumpalyktor, cup-

cakes, pizzabakning, femkamp och pepparkaksbak. 

 

Under våren var Cornelia Theuerkauf (ungdomsansvarig) och Marianne Karlsson (kassör) 

ledare på ungdomsgården. Under hösten var föräldrar från årskurs 6 tillsammans med Mari-

anne Karlsson (ungdomsansvarig) ledare på ungdomsgården. 

 

Ett stort tack till alla föräldrar från årskurs 6 som har hjälpt till under hösten på ungdomsgår-

den. 

 

Under 2012 har ungdomsverksamheten haft två skoldiscon för Torestorpsskolans elever F1-

åk6, 12/4 (påsklovsdisco) och 26/10 (Halloweendisco). Dessa har varit i bygdegården. 

Årskurs 6 har haft godis- och läskförsäljning, haft lite tävlingar och ansvarat för musiken på 

dessa discon. Varit mycket uppskattat bland eleverna ca 70 elever per kväll. 

 

 

Möten 

 

Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten och varav ett årsmöte. 

Vi har deltagit i ett  storbyalagsmöte, som kommunen anordnade , november 2012. 

Siv Kopacsi , Gunilla Esbjörnsson och Marianne Karlsson har representerat Torestorps Fram-

tid i TUFF-gruppen. 8 mars 2012 deltog representanter för Torestorps Framtid i ett möte som 

Marks kommun anordnade angående vindkraftsutredningen. 

. 

 

Medlemmar 
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Torestorps Framtid har under verksamhetsåret haft 148 stycken medlemmar. 

 

Ekonomi 

 

Marianne Karlsson, föreningens kassör, har med noggrannhet tagit hand om föreningens eko-

nomi. Styrelsen har löpande tagit del av ekonomiska rapporter på styrelsemöten. Den ekono-

miska rapporten specificerar utgifter och inkomster samt ingående och utgående balans och 

månadens behållning. 

 

 

 

 

Övrigt 

 Ett mycket stort tack : 
- till Bygdegårdsföreningen som bidragit med lokal till ungdomsgården och årets 

disco utan någon kostnad. 
- till TIF som bidragit med lokal för filmkväll på ungdomsgården i mars, utan nå-

gon kostnad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torestorps Framtids styrelse 2012 vill tacka för det gångna året och för förtro-

endet under året. 

 

 

 

Torestorp februari 2013 

 

 

 

 

 

________________________ __________________________ 

Siv Kopacsi   Marianne Karlsson 
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Ordförande                      Kassör, ungdomsansvarig 

 

 

 

 

________________________ _________________________ 

Yngve Hilbertsson    Britt Nilsson, ledamot 

sekreterare               

 

 

 

________________________      _____________________________ 

 Ulla Håkansson, ledamot Jennie Bengtsson ,  ersättare 

 

 

 

 

 

______________________            ___________________________ 

Gunilla Esbjörnsson, ersättare   Annelie Ryberg, ersättare 


