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Kära Läsare!

Varsam utveckling
av örikets framtid

När detta skrivs har vi nyss passerat vårdagjämningen och dessutom
justerat klockan till av myndigheter angiven sommartid! Men därmed
inte sagt att allt är i sin ordning. Ingen av oss som bor och bygger,
verkar och tror på framtiden kan undgå att det blåser ofärdsvindar i vår
värld. Vindar som i all bemärkelse måste bekämpas!
Mitt i snålvinden kan vi dock förnimma en framtidstro som överskuggar allt elände som media serverar oss. Det ska i sammanhanget framhävas att vi som bor och bygger ute i Torsö skärgårdsrike äger hoppet
om de goda krafternas livgivande egenskaper. Därmed sagt att vi inte
enbart ska rikta våra ögon och sinnen till den fina bygd och dess miljö
som vi fått förmånen att leva i. Det arbete som präglas av idog strävan
för vår bygds utveckling bygger på fast tro om en god framtid. Detta är
kraftbasen för skärgårdens alla verksamheter. Vi ser i dag hur unga
människor satsar här på konstruktiva idéer, på nyföretagande och
utveckling i största allmänhet.
Ett vitalt föreningsliv har givetvis en stor betydelse för vår bygds positiva utveckling. Företag som traditionellt sett sedan lång tid tillbaka
utgör basen för stabilitet lever vidare och utvecklas. En egenskap som
sannerligen behövs i en tid som den vi lever i. Skärgårdsriket och dess
naturskönhet och mångfald skapar också nya arbetstillfällen och företagsetableringar. Besöksnäringen är nu högaktuell.
Ett samarbete med Uppsala universitet är inlett. Torsö skärgårdsrike är
ett område av tre i landet som ingår i projektet. Vid ett möte under
våren informerade John Östh, Mariestadsson och professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet tillsammans med kollegor, representanter för förenings- och näringsliv om forskningsarbetet som strävar
efter utveckling av landsbygdsturismen i Sverige. Det kan utan tvekan
konstateras att Torsö skärgårdsrike hamnat i kulturgeografins finrum.
Detta tillsammans med Gotland och Roslagen!
Den arbetsgrupp som leds av Benny Jansson, har nu på sitt bord det lika
krävande som viktiga jobbet att det inledda samarbetet fortsätter tillsammans med örikets innevånare och Uppsala universitet. Sannolikt
kan projektet innebära framgång och ytterligare viktig utveckling av
vår skärgård. Den skärgård som vi som bygger och bor här älskar, är
värd all uppmärksamhet. Och därtill en varsam och i all mening noggrann hantering med målet en fin framtid för en fin bygd!

På uppdrag av styrelsen
Olle Karlsson
Brommösund

TORSÖBRON

Bron började byggas i februari 1993
och invigdes den 19 november 1994.

Lågbrodelarna byggdes med
byggnadsställning under bron.

Högbrodelen byggdes genom att
broöverbyggnaden växte ut från
stöden i etapper. Undervatensgjutningen av stöden var ett omfattande
och komplicerat arbete.
Tekniska uppgifter om Torsöbron
Brolängd: 953 m
Brobredd: 9,0 m (körbanor 6,0 +
gång- och cykelbana 2x1,5)
Segelfri höjd: 18,0 m på 60 m
bredd
Kostnad: Totalkostnad inkl
projektering och marklösen ca
125 mkr, varav bron ca 110 mkr
Källa: Vägverket (numera Trafikverket)

Detta TorsöBlad är utgivet av Torsö Skärgårdsråd
Redaktör & Layout:
Kiki Sternhamn 070-616 66 25
E-post: kiki_sternhamn@yahoo.se

Redaktion:
Olle Karlsson, Anna Jansson,
Kiki Sternhamn, Knut Bondeson

Ett varmt tack till våra skribenter och annonsörer!
Besök gärna Torsö-hemsidan: www.torso.se
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Brofästet vid Sundsören (fastlandssidan)
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Torsö Skärgårdsråd
Skärgårdsrådet består av olika
föreningar på ön. Alla föreningar
som vill vara med är välkomna
att anmäla sitt intresse. Skärgårdsrådet är ingen ideell förening utan samverkar inom ramen
för en gemensam arbetsgrupp.
Anledningen till att arbetsgruppen bildades var att det finns
många viktiga frågor att samverka kring. Därutöver ger samverkan inom rådet möjligheter
att diskutera och föreslå åtgärder
som kan utveckla bygden och
vidta åtgärder om Torsös utvecklingsmöjligheter begränsas.
Arbetet med att ge ut Torsöbladet i
samverkan med övriga föreningar
på vår ö kommer att fortsätta. I
Torsöbladet 2021 lyfte rådet fram
behovet av att inhämta kunskap om
vilka planer som finns för Torsö
inom kommunen och lyfta fram
angelägna åtgärder. Kontakterna
med kommunen resulterade i att
kommunen utarbetade två skissförslag till etablering av generationsboende i närheten av skolan och
bostadsrättsområdet. Dessa gick
dock inte p.g.a. olika anledningar att
genomföra.
Skärgårdsrådet bedömde det som
viktigt att fortsätta dialogen med
kommunen om angelägna åtgärder,
vilket resulterade i ett möte i
november 2021. Kommunen representerades av Kommunalrådet
Johan Abrahamsson och KSAUledamoten Janne Jansson, Socialdemokraterna. På mötet överlämnade rådet en skrivelse som lyfte
fram behovet av åtgärder inom
följande områden:
Undersöka möjligheten till etablering av generationsboende vid
Bygdegården.
Stödja och stimulera en eventuell
etablering av obemannad servicebutik.
Arbeta för möjligheten att
utveckla kollektivtrafik eller
närtrafik innan kl 07.00 till
Mariestad och till Torsö mellan
kl 15.45 och 18.00.

Etablering av cykelväg.
Utveckla storleken på parkering
vid Laxhall.
Kommunal fortsatt medverkan
inom utveckling av turism.
Fortsatt och förbättrat stöd till
föreningsägda anläggningar.
Mötets konkreta resultat kan
sägas vara att kommunen har fått
en bild av angelägna åtgärder och
att Skärgårdsrådet och kommunen avser att fortsätta dialogen
inom ovan nämnda områden.
Stegvis kan fler angelägna områden lyftas in i dialogen med kommunen. I nuläget har vi kunskap
om att kommunen har intresse att
undersöka förutsättningarna för
etablering av boende vid Bygdegården och att förutsättningarna
för byggandet av cykelväg har
ökat.
Torsö Skärgårdsråd medverkar
inom Torsö Skärgårdsrike, en
intressegrupp för föreningar,
företag och organisationer med
intresse för utveckling av turism
och föreningars möjligheter att
inom detta område öka intäkterna. Medverkan på Skärgårdsrikets möte ger rådet en bra
allmän bild över den verksamhet
som pågår och där utvecklingsinsatser planeras.
Torsö Skärgårdsråd kommer att
fortsätta verka för Torsö genom
fortsatta kontakter med kommunen, myndigheter och öns föreningar, företag och organisationer.
En av de största händelserna på
Torsö var när skolan räddades
och Torsö Skärgårdsskola startades upp. En mycket välskött och
betydelsefull förening med en
mycket bra verksamhet.
Vi avslutar med att redan nu
sända ett STORT GRATTIS till
skolan som fyller 10 år 2022.
Kjell-Åke Nilsson
sammankallande
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Kontaktuppgifter:
Örjan Nilsson
Torsö Bygdegårds- och
Idrottsförening
Mobil 073-806 50 19
Bostad 0501-210 81
Kjell-Åke Nilsson
Torsö Bygdegårds- och
Idrottsförening
Mobil 073-809 11 13
Bostad 0501-210 44
Knut Bondeson
Torsö Hembygdsförening
Mobil 073-951 87 04
Bostad 0501-214 04
Elisabeth Thisner
Torsö-Hassle LRF
Mobil 070-322 50 18
Bostad 0501-221 25
Ola Sterwin
Forum Torsögården
Mobil 070-330 14 53
Bostad: 0501-211 61

Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening
Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening är en ideell förening på Torsö.
Vi har drygt 400 medlemmar, men
vi vill gärna bli fler! Föreningen äger
och driver Torsö Bygdegård. En
modern samlingslokal där det finns
möjlighet för föreningar och privatpersoner att ha läger, möten, fester
och andra träffar. Vi äger och sköter
även Strandvallen (fotbollsplan),
tennisbanan samt Torsö Camping.

• Barngymnastik, idrottslek och
fotbollslek samt fredagsträffar i
bygdegården för våra ungdomar
har delvis genomförts mestadels
utomhus.

Föreningen erbjuder många aktiviteter för alla åldrar. Vi arrangerar
allt från barngymnastik och Tabata
till teaterkvällar, tipspromenader
och midsommarfirande.

• Våra fotbollsseniorer kom på en
hedrande 6:e plats, där antalet
matcher halverades genom att
man mötte respektive lag endast
en gång.

I vår verksamhet ingår också fotboll
med ett herrseniorlag som spelar i
division 6, samt fotbollsträningar
för barn och ungdomar. Alla är välkomna till Strandvallen för att spela
själva och/eller titta på fotboll.
I anslutning till bygdegården finns
föreningens campingplats. Där kan
du ställa upp husvagn eller tälta. Du
kan även hyra någon av våra fina
campingstugor, båt eller kanot.
I bygdegårdens källare finns omklädningsrum och duschar. Det
finns även ett mindre gym som
föreningens medlemmar kostnadsfritt kan använda.
I skogen bakom bygdegården finns
ett motionsspår på 1,8 km.
För att läsa mera om våra aktiviteter eller vår anläggning, besök gärna
vår hemsida: www.tbif.se

• Fotbollsskola för vår minsta
ungdomar har glädjande nog
startat upp igen.
• Berättarkafé med musik samt
pubafton med musik-quiz.

• Tipspromenader genomfördes
under våren och hösten.
• Träningsmöjligheter för alla
som vill hålla sig i form. Tabata
ställdes under hösten om till
digital träning
• Campingverksamheten var
öppen under hela året med
anpassning till Coronarestriktionerna.

Populära aktiviteter
under 2021
Under 2021 har det fortsatt varit
välbesökt på vårt fina gym som
finns i bygdegården och som medlem har du fri tillgång till detta.

Vi hoppas kunna genomföra våra
populära större aktiviteter under
2022, men detta beror naturligtvis
på hur Corona-pandemin utvecklar sig.
Valborgsmässofirande vid
bygdegården i april
Landslagets Fotbollsskola i juni
Fotbollsläger för barn/ungdomar
(Information kommer på hemsidan.)

Midsommarfirande vid
bygdegården
Välkommen till vårt traditionsenliga midsommarfirande.
Hemmamatcher med Torsö BIF
Kom och stötta ditt lokala lag.
Tennisbanan byggs om till
Multiplan
Glädjande nog kan vi nu konstatera att under våren kommer den
nya Multiplanen att färdigställas,
där olika aktiviteter såsom tennis,
basket , streethockey mm kan
genomföras.

Vår camping har också varit välbesökt, där många uppskattar
lugnet och närheten till naturen,
badplatser mm.
Frisbeegolfbana
Planer finns också på att iordningställa en frisbeegolfbana under
året vid vårt motionsspår.

Vi finns även på Facebook: Torsö
Bygdegårds- och Idrottsförening

Glimtar från 2021
2021 präglades också detta år av
den pågående Corona-pandemin. Vi
fick anpassa och ställa om vår verksamhet. En del arrangemang fick vi
ställa in såsom vår populära midsommarfest, landslagets fotbollsskola mm, men en del verksamhet
lyckades vi genomföra genom att
anpassa oss till de rekommendationer som gällde.

Några aktiviteter 2022:

Kjell-Åke Nilsson
Ordförande
Kontaktuppgifter:

De iordningställda
vandringslederna på Torsö som sköts av
föreningen har varit mycket uppskattade och välbesökta.
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Bokning av bygdegården:
070-927 77 00, info@tbif.se
Kontaktperson styrelsen:
Kjell-Åke Nilsson (ordförande)
073-809 11 13

Visste du att...
 Vänern har 22 000 öar,
holmar och skär
 Vänerns största djup är
106 m
 Vänerns strandlängd är
4 500 km inkl öar
 Vänern och Göta älv
försörjer omkring 800 000
personer med dricksvatten
 Torsös yta är 6 203 hektar
 Vänern är EU:s största insjö
 Vänern bildades efter den
senaste istiden för omkring
10 000 år sedan
 följande 38 st fiskarter
lever stadigvarande i
Vänern
Abborre

Löja

Asp

Mört

Aspsik

Nissöga

Bergsimpa

Nors

Björkna

Planktonsik

Braxen

Ruda

Bäcknejonöga

Sandsik

Elritsa

Sarv

Faren

Siklöja

Flodnejonöga

Småspigg

Färna

Stensimpa

Gädda

Storsik

Gärs

Storspigg

Gös

Stäm

Harr

Sutare

Hornsimpa

Vimma

Id

Ål

Lake

Älvsik

Lax

Öring

Källa: Vänerns Vattenvårdsförbund och Wikipedia
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Torsö Skärgårdsskola
Vi är nu inne på vårt tionde läsår för
Torsö Skärgårdsskola. I augusti 2022
kommer det att firas i ett 10-årsjubileum med en festlig skolstart och
öppet hus. Skolan är en friskola och
huvudman för verksamheten är Torsö
Skärgårdsskola ekonomisk förening.
På skolan finns förskola, grundskola
med förskoleklass t o m åk. 6 samt
fritidshem. Förskolan började 2012
med 16 inskrivna barn och har nu 37
barn, vilket är en härlig utveckling för
skolan och ön! Skolan ligger ungefär
två kilometer från brofästet och har
en härlig utemiljö med intilliggande
skolskog och en skolgård med möjligheter till många olika aktiviteter.
Torsö Skärgårdsskola har med sitt
upplägg förskola, fritidshem och
grundskola med förskoleklass t o m
åk. 6 under samma huvudman och
pedagogiska ledning stora möjligheter att utveckla alla barn och elevers
lärande.
Vi arbetar gemensamt inom flera
områden för bästa möjliga trivsel,
trygghet och lärande. En nära vuxenkontakt med barn och elever ger
trygghet och möjlighet för alla att
utvecklas. Året för oss har fram till
sportlovet präglats av pandemin.
Under vecka 4-7 var många barn,
elever och pedagoger sjuka. Skolan
har varit öppen hela tiden, tack vare
det fina samarbetet mellan hem och
skola.
Fokusområden för alla det här läsåret
är tema hav och vatten samt matematik. Under året har vi fortsatt det viktiga arbetet med diskrimineringsgrunder och värdegrundsfrågor med
förskolans barn och skolans elever,
som varje månad har träffats i sin
trivsel- och trygghetsgrupp med olika
aktiviteter. Vi tar del av andra
skärgårdsskolor runt om i landet och
under våren var skolorna ansvariga
för att en vecka var dela sin vardag i
Facebookgruppen "Skärgårdsskolor i
nätverk".

Vardagsglimtar

Förskola
Förskolan har under våren 37 barn
med sju pedagoger som arbetar i
tre grupper:
Abborrarna - de yngsta barnen
Gäddorna – mellanbarnen
Laxarna – de äldsta barnen.
Förskolan lägger stor vikt vid omsorg, lärande och lek och arbetar för
att barnen ska lämna förskolan som
öppna, nyfikna, demokratiska och
empatiska, väl förberedda inför
skolstart.

Matematik

Grundskola F-6
Undervisningen i skolan bedrivs i
åldersblandade grupper och med
skolans 27 elever arbetar vi utifrån
varje barns individuella möjligheter. På våra utedagar med skärgårdskunskap lär vi oss vidare om
djur, natur och platser och annat
som hör till vår skärgård.
Skärgårdsskolans mål är att alla
elever ska nå kunskapskraven för
alla ämnen i sin årskurs. Läxläsning
med lärare finns på schemat för de
som önskar. Skolan har legitimerad
personal som är behöriga att
undervisa i skolans ämnen.

Skärgårdskunskap

Skärgårdsskolor i nätverk

Fritidshem
På fritidshemmet är det i snitt 23
barn med utbildad personal.
Fritidshemmet är ute varje dag och
genomför planerade aktiviteter
både på skolgården och i skolskogen. När vi är inne finns det möjlighet att vara i idrottshallen, leka,
spela spel, skapa i ateljén eller att
vara i en lugn vrå. Barnen är delaktiga i planerandet av aktiviteter i
sitt eget fritidsråd.
Vill du läsa mer om vårt arbetssätt
eller hur vi organiserar vårt arbete,
besök vår hemsida:
www.torsoskola.se
med förskolans blogg, fritidshemmets månadsbrev, flaskposten med
aktuell information, eller följ oss via
Facebook.
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Hav och vatten

Trivsel- och trygghetsgrupper

Helena Ekström
Rektor
Kontaktuppgifter:
Telefon: 070-236 99 23
E-post: info@torsoskola.se
Hemsida: www.torsoskola.se
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Torsö Hembygdsförening
... fyller 40 år
Den 7 oktober 1982 hölls det första
sammanträdet för att starta en hembygdsförening på Torsö. Föreningens namn blev Torsö Hembygdsförening och föreningen antog tre
huvudsakliga uppgifter: Att bevara,
att levandegöra och att föra vidare.
I föreningsstadgarnas portalparagraf står bl.a. att ”Föreningen har till
uppgift att väcka intresse för hembygden, sprida kännedom om bygdens historia samt medverka till att
föremål och byggnader som belyser
bygdens folkliv och odlingshistoria
bevaras". Genom ett stort engagemang och intresse från medlemmarna kan vi vid en tillbakablick
konstatera att vi väl lever upp till
portalparagrafen.
Samma år d.v.s. 1982 ställdes Hembygdsföreningens museum i ordning i Strandgården och ett kontrakt
på 49 års arrende skrevs med
Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening. I museet finns allt från
hemmagjorda råttfällor till Torsös
gamla borgarbrandkår och en hel
Torsösnipa med spriseglet hissat.
Museet besöks årligen av mer än
1500 personer och är öppet i samband med midsommarfirandet på
Strandvallen eller efter överenskommelse.
Fiskartorpet Hulan, Torsös äldsta
bevarade gård, inköptes av Hembygdsföreningen år 1983 för 100
kr av pastoratet och ställdes i ordning. Gården som omnämns redan
1695 är i dag ett friluftsmuseum.
Här växer ängslök på våren som vi
kokar soppa på och i slutet av maj
samlas vi vid Hulan till en gökafton
med soppa och hembakat bröd.
Hembygdsgården Sandbäcken fick
föreningen i arv 2004 av Erland
Andersson och här har vi de flesta
av våra evenemang och här tränar
vi kägla varje måndagskväll hela
sommaren. Välkommen att prova
på!

Här finns också vår Trollstig som
är en spännande upplevelse för
både ung och gammal. Trollstigen är öppen från 1 maj och
då kan du smyga fram på stigen
och möta spännande saker.
Vår gamla Torsösnipa har fått en
plats i ett nybyggt båtskjul vid
Sandbäcken. Snipan är byggd
1943 av August Andersson på
Sandbäcken och har nu kommit
hem igen efter en sejour på
Mariestads Museum.
Den 6 juni firar vi Sveriges Nationaldag och då passar vi också på
att fira våra 40 år som förening.
Välkommen till en trevlig eftermiddag på Hembygdsgården med
sång och musik och hembakad
tårta till kaffet!

Program 2022
Måndag 25 april kl 18.00
KÄGELSPELSTRÄNING
Plats: Sandbäcken
Forsätter måndagar kl 18.00
under hela sommaren.
Söndag 22 maj kl 17.00
GÖKAFTON / KAIPSOPPA
I HULAN
Ta med egen kaffekorg.
Måndag 6 juni kl 14.00 - 17.00
NATIONALDAGSFIRANDE /
40-ÅRSJUBILEUM
I SANDBÄCKEN
Se annons i Torsöbladet
Söndag 12 juni kl 15.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST I
HULAN
Kaffeservering

I sommar när pandemin förhoppningsvis är över räknar vi med att
kunna projektera en bana för frisbeegolf vid Hembygdsgården. Vi
har känt att det behövs en
aktivitet för lite äldre barn och
ungdomar och naturligtvis också
för alla vuxna.

Onsdag 6 juli kl 17.00
SOMMARKVÄLL PÅ BROMMÖ
Se annons i MariestadsTidningen

Kom med på någon av våra vandringar och upptäck nya delar av
Torsö eller gå någon av våra vandringsleder! Vi har en rundslinga
vid Sandbäcken och längre vandringsleder som går utefter Vänerstranden med olika utgångspunkter. I sommar kommer vi
också att göra en tur till Brommö
i form av ett "remmalag" på
traktor.

Onsdag 27 juli kl 18.00
VANDRING PÅ TORSÖ
Se annons i MariestadsTidningen.

Söndag 24 juli kl 15.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST I
SANDBÄCKEN.
Kaffeservering.

Fredag 12 augusti kl 19.00
VISAFTON I SANDBÄCKEN
Med Anders & Madde Ramberg
Ta med egen kaffekorg.
Onsdag 21 september
STUDIEBESÖK
Se annons i MariestadsTidningen

Här intill ser du vårt sommarprogram. Som du ser har Torsö
Hembygdsförening mycket att
erbjuda och du är hjärtligt
välkommen att delta i alla våra
aktiviteter och självklart vill vi
också gärna se dig som medlem i
vår förening och i vår gemenskap.

Söndag 27 november kl 15.00
ADVENTSKAFFE
Plats: Torsögården
Underhållning, lotteri

Knut Bondeson
Ordförande

Kontaktuppgifter (se hemsida)
www.hembygd.se/torso alt.
www.torso.se/föreningar
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Boktips

En innehållsrik bok om Torsö baserad på
berättelser av äldre Torsöbor sammanställd
av medlemmar i Torsö Hembygdsförening.
Utgiven år 2000. Pris: 200 kr.

En bok som i ord och bild berättar om
bygdens historia genom 1000 år i form av
90 illustrationer målade av Torsökonstnären
Kjell Fristedt med texter av fru Berit
Fristedt. Utgiven år 2012. Pris: 200 kr.

Ett forskningsarbete av Sven Nordlund,
universitetslektor i ekonomisk historia vid
Umeå universitet, betr överlevnad och
samhällsutveckling under 1900-talet på
Torsö. Utgiven år 2013. Pris: 100 kr.

Böckerna finns att köpa hos Torsö
Hembygdsförening. Kontaktperson:
Knut Bondeson, tel 073-951 87 04
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Vandringsleder på Torsö

Start från Laxhall söderut mot Hattarevik ca 4 km. Utmed leden finns fina klippor att bada ifrån. Leden går på stig
i kuperad terräng. I Hattarevik finns en fin badplats med både klippor och sandstrand. Här kan du välja att gå
tillbaka till Laxhall via Tjäderåsens stiftsreservat. Leden går då mest på väg genom riktig storskog och det är 5 km
tillbaka till Laxhall. Km-anvisningarna startar i Laxhall.
Från Hattarevik går leden mot Skräddaretorp med långgrund badstrand och vidare strandnära till Sandbäckens
Hembygdsgård, längd ca 5 km. Vid Sandbäcken finns en slinga på ca 3 km och en sagostig för de yngre vandrarna.
Du kan också titta på en äkta Torsösnipa eller ta dig upp på Getaryggen med en storslagen utsikt över Vänern.
OBS! All eldning och grillning är förbjuden längs leden. Det finns grillplatser i Hattarevik och Skräddaretorp.
Använd dessa med försiktighet. Ta med skräpet hem! OBS!
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Vandringsleder på Torsö
Leden startar vid
Sandviks badplats
på norra Fågelö.
Där startar också
km-anvisningarna.
Du kan välja mellan
följande alternativ:
1. Sandvik – Ängsvik
– Ängstorp – Sandvik,
en slinga på ca 3 km
som börjar med stig
1 km och fortsätter
på skogsväg resten av
leden.
2. Sandvik – Sivassen
– Nordvik – Plankevik – Tallegranen –
Ängstorp – Sandvik.
De första 5 km i
strandnära, tuffare
terräng, mest på
stigar. Vid Plankevik
finns badmöjligheter.
Tallegranen är ett
stiftsreservat med
en märklig tall. Hela
sträckan är ca 8 km
lång.
3. Följ alternativ 2 till
Plankevik. Därifrån
är det mest skogsvägar och lite större
vägar till Laxhall. Du
går via Jordkulan –
Brommösund –
Djupbroliden till
Laxhall. Total längd
ca 11 km.
4. Vid Djupbroliden
kan du gå via Risa
(Fågelö skola) –
Tallegranen –
Ängstorp – Sandvik,
en sträcka på 15 km.
Hela sträckan från Sandvik via
Laxhall och Hattarevik tillbaka till
Sandvik är ca 25 km lång. Flera
alternativa leder finns markerade.
OBS! All eldning och grillning
är förbjuden längs leden.
Iordningställda grillplatser får
användas med stor försiktighet.
Ta med skräpet hem! OBS!

Upphovsman: Lars Ålstam
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Torsögården
Ännu ett annorlunda år har vi lagt
bakom oss. Under sommaren kunde
vi dock starta upp verksamhet igen
och vi har haft en hel del aktiviteter.
Projektet ”Skapa Historia” har slutförts och bilderna visats på utställningar, en på Stallet i
Mariestad och en på Torsögården.
Två brasaftnar har vi kunnat
genomföra, fortfarande med ett
begränsat antal deltagare:
Anders Rosén lärde oss mycket
om instrumentens olika funktion i
en orkester. Musikfortbildningen
fortsätter.
Pia Rosén presenterade sin hemsida www.torsohistoria.se under
rubriken ”Respekten för det som
varit”. En intressant kartläggning
av hur torsöborna bott och levt
förr. Hemsidan utvecklas hela
tiden med information om
boställena på ön.
Efter introduktion av boulereglerna
mm i våras har intresset för spel
varit gott under säsongen. Snart
drar vi igång igen.
Vi har haft tre uppskattade grillaftnar i somras och planerar att fortsätta med dessa även i år.
Bakluckeloppisen har blivit tradition och vi hoppas kunna genomföra den igen i sommar.
Nytt för året var ”Jul på Torsögården” med lokala hantverkare.
Torsö Vokalensemble skapade
stämning med fin julsång och
Kristin Svensson underhöll med sin
fornfela. Marknaden var välbesökt
och uppskattad.
Håll utkik på vår hemsida och håll
dig ájour med vad som händer på
Torsögården så ses vi!
Styrelsen
gm Lotta Sterwin
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Torsövävarna
– väver vidare
Föreningen Torsövävarna är vävstugeföreningen som nu är inne på
sitt femte år. Sedan 2½ år tillbaka
finns vi i Brommösund med våra 10
golvvävstolar, en bordsvävstol och
två bandvävstolar. Damastvävning
pågår i en av vävstolarna. Vi är nu
13 medlemmar, och därmed är
möjlig styrka fulltalig. Några medlemmar är nybörjare, någon
”ombörjare” och övriga, som varit
med sedan starten, är numera fortsättare. Vävkunskaperna liksom
svårighetsgraden på vävnaderna
har ökat bland dem som varit med
från första början.

vävkonsten, men med begränsningen i antalet vävstolar har vi
tillsvidare landat i att istället ha
en väntelista där man blir kontaktad när någon tidigare medlem
slutar i vävstugan. Grundkursen
för nybörjare innefattar både
praktik och teori, t ex materiallära, bindningslära och färgkomposition.
Föreningens ambition är att alla
medlemmar ska behärska samtliga moment, från garnberäkning
och varpning till uppsättning,
vävning och nerklippning av den
färdiga väven. Det innebär att alla
hjälps åt med alla moment, och att
all kunskap delas gemensamt.
Studieresor och utställningsbesök
är en uppskattad del av verksamheten, och före pandemin besökte
vi varje år Fårfesten i Kil för att
lära oss om ull som material. Vi
har också besökt Sjuhäradsområdet som är ett textil-Mecka, och
där Textilmuséet i Borås brukar
bjuda på rik inspiration. Vi hoppas
komma till såväl Klässbols
damastväveri i Arvika som Östergötlands Ullspinneri under innevarande år.

Varje väv börjar med varpning. Här varpar
Tinta till nya dynor för utemöblerna.

Efter pandemins akutare stadium
har vi kunnat återgå till våra fasta
vävtider, allmän vävning måndagseftermiddagar och kurskvällar på
torsdagar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Medlemmarna kan också komma och väva
enskilt när som helst, vilket är
mycket uppskattat, och bra för både
”produktionen” och inlärningen,
eftersom varje vävare då får fiska i
minnesbanken för att lösa eventuella problem på egen hand!
Vid varje terminsstart, i januari resp
september, brukar vi välkomna
nybörjare som steg för steg invigs i

Liten vävstol med avancerad utrustning Inger väver disktrasor i lin i en ny bindning
med 8 skaft och 6 trampor
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Under våren har vi också äntligen
kunnat ha vårt efterlängtade
Öppet Hus i våra nya lokaler i
Brommösund – pandemin satte
effektivt stopp för detta i samband
med själva inflyttningen för två år
sedan!
Vävning är ett hantverk med
mycket gamla anor, och var länge
en livsnödvändig kunskap för
människan. Glädjande nog ökar
intresset nu, och t ex trasmattor
är en utmärkt inredningsdetalj
med hög återanvändningsfaktor.
Det vi väver själva av förstklassigt
material får vi en helt annan relation till, och vi bidrar därmed till
ett stärkt hållbarhetstänk, vilket
är helt nödvändigt för framtiden.
Kerstin Hjelmare
Ordförande
Kontakta gärna någon i styrelsen:
Ordförande:
Kerstin Hjelmare 070-662 21 15
Sekreterare:
Tinta Gustavsson 073-084 15 47
Kassör:
Maria Johansson 076-391 88 35
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Torsö-Hassle LRF

En lokalavdelning i Lantbrukarnas riksförbund LRF

LRF är en partipolitiskt obunden
intresse- och företagarorganisation
för alla inom de gröna näringarna.
Vi är ca 130 000 medlemmar i
Sverige varav 130 i Torsö-Hassle
lokalavdelning. I år firar vi 80 år
som förening!
Mjölk, kött, växtodling och skog
samt häst och allservice är våra
huvudsakliga sysselsättningar bland
Torsö-Hassle LRFs lokala företag. Vi
bjuder här på några bilder från våra
verksamheter.

Vårsådd

Vallskörd

Glada kor

Skogsvandring med fikapaus

Elisabeth Thisner
Styrelsen för Torsö-Hassle LRF

"Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo"
(citat: Ulf Lundell) .... och det är just så som Torsöborna har
förmånen att få bo och leva i vårt vackra skärgårdsrike..
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Torsösnipans Vänner
Verksamheten fortskrider med
arbetet att färdigställa den nya
torsösnipan. Bordläggningen är klar
och arbete med ekspanten pågår. Vi
träffas varje torsdag kl.17.00 i Rune
Hessles ”varv ” för att fullfölja det
kulturarv som under året har av
Unesco blivit en del av Unescos
världsarv.

arbete och det finns sannolikt
personer ute på våra öar som
ännu kan ge ögonblicksskildringar
då snipan var en vanlig syn ute på
vattenvidderna runt skärgården
och långt ute på innanhavet
Vänern.
Vi ser gärna att erhålla stöd för
verksamheten genom ert bidrag
med ett medlemskap. Använd
gärna swish 1233852720. Årsavgiften är 150 kronor per person.
Besök gärna vår hemsida för att
följa den fortsatta verksamheten!

Kontaktuppgifter:
Anders Rosén, tel 073-326 00 54
Ola Sterwin, tel 070-330 14 53
E-post:
info@torsosnipansvanner.se

Ola Sterwin
Ordförande

Bertil Johansson i full aktivitet

Under året har ett flertal bussar
besökt verkstan för att ta del av Olle
Karlssons underhållande berättelse
om nuvarande och tidigare verksamhet.
Under året 2021 förvärvade vi en
välbyggd klinkbyggd motorbåt med
akterruff byggd i Leksberg som vi
hoppas sjösätta nu i vår vid den
nyligen förvärvade båtplatsen vid
bygdegården.
Vi har nu i gåva erhållit ett flertal
äldre inombordare med avsikt att
iordningsställa och visa upp och
med förhoppning att intressera
gamla som nya medlemmar.
Det är viktigt att bibehålla kunskapen om denna tradition, där snipan
utgjort en viktig del av möjlighet till
försörjning genom transport till
Mariestad med ofta försäljning av
fisk. En drivande orsak till föreningsbildandet,
beskriver
Olle
Karlsson på hemsidan, var att
färdigställa Rune Hessles sista
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Välkommen att upptäcka Torsö skärgårdsrike!

11.
12.
13.
14.

Skräddaretorp Naturcamping - badplats
Hattarevik - badplats
Tjäderåsen Stiftsreservat
Torsö Bygdegård, Torsö Camping
Strandgården hembygdsmuseum
Torsö Båtklubb (hamn / trailerramp)
15. Fågelö kapell
16. Hulan hembygdsgård
(Torsös äldsta bevarade gård från 1600-talet)

17. Sandvik - badplats18.
Tallgranen Stiftsreservatorsö Vävstuga
20. Hamnkrogen Laxhall (hamn / trailerramp)
21. Brommöfärjan
22. Badplats Sandvik (Brommö)
23. Badplats Rukehamn
24. Badplats Store Vite Sand
25. Badplats Rövarsand
26. Badplats Hovden
27.

Di

Här finns många intressanta platser och verksamheter - fler än man kanske tror.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Restaurang Brygghuset
Sundsörns Camping - badplats
Torsö Skärgårdsnjut & Konsult (turism)
--Torsö Skärgårdsskola (friskola, förskola, F-6)
Torsögården (logi och konferens)
Torsö kyrka
Skeberga hamn (Mariestads Segelsällskap)
Lambar hamn (Mariestads Motorbåtsklubb)
Sandbäcken hembygdsgård
Västergården Dillö (gårdsbutik / turism)
Skräddaretorp Naturcamping - badplats

12. Hattarevik - badplats
13. Tjäderåsen Stiftsreservat
14. Torsö Bygdegård, Torsö Camping
Strandgården hembygdsmuseum
Torsö Båtklubb (hamn / trailerramp)
15. Fågelö kapell
16. Hulan hembygdsgård
(Torsös äldsta bevarade gård från 1600-talet)

17. Sandvik - badplats
18. Tallgranen Stiftsreservat
19. Brommösunds Bruksslöjd (hemslöjd)
Torsövävarna
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20. Laxhall Hamnkrog & Konferens
(hamn / trailerramp)

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Brommöfärjan
Badplats Sandvik (Brommö)
Badplats Rukehamn
Badplats Store Vite Sand
Badplats Rövarsand
Badplats Hovden
Dillö Bärgård
Revitalis (massage - yoga - retreat)
Vänertrolling

