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Foreningen Ryttarens Torvstrofabrik
Verksamhetsberattelse for ar 2019

Styrelsen har under det gangna aret haft foljande sammansattning:
Ordforande
Kassor
Sekreterare
Ledamoter

Karl-Hugo Fogelberg
Mikael Jonsson
Lisa Hartelius
Hans Hellman
Stefan Johansson
Ingrid Kyllerstedt
Karl-Henrik Silow
Berth Svensson

Revisorer

Claes Lindhagen
Lennart Strangby

Valberedning

Eva Svensson
Stefan Soderqvist

Motesverksamhet
Foreningen Ryttarens Torvstrofabrik holl toreningsstamma lordagen den 23 mars 2019 i
Traffpunkten, Sandhem.
Styrelsen har under aret sammantratt tre (3) ganger.
Besoksverksamheten
Vi har under aret haft 10 planerade oppetdagar:
Under 4 veckoslut i semesterperioden har vi haft en daglig visning lordag och sondag. V i
arrangerade Torvens dag den 7 September och hade aven oppet under Falkopings kommuns
aktivitet "Museirallyt" i augusti.
Darutover har vi haft 9 forbokade visningar under sasongen.
Sammanlagt har vi guidat nastan 500 personer pa Ryttaren under aret.
Dartill kommer alia de som besokt Ryttaren pa egen hand, tittat pa anlaggningen, letat geocache. gatt vandringsleden och tagit del av den information som firms dar.
Byggnader
Den sedan 2018 uppskjutna renoveringen av handelsboden blev i ar av. Snickeriarbetena
utfordes av Svarteskogens entreprenad. Markarbeten, maleri och ovriga kringarbeten gjordes i
egen regi av foreningens medlemmar. Projektet kunde genomforas tack vare medel fran
Lansstyrelsen i Vastra Gotaland.
Darutover har ett mindre arbete med uppriktning av utlastningens vagg och skarmtak gjorts i
egen regi.

Torvbanan
Mycket arbete har aven i ar lagts pa underhall av jamvagen. Utover sedvanliga justeringar
som behover goras efter varje vinter har vi fortsatt arbetet med sliperbyten och upprustning
bade av den besiktigade strackan och av strackan efter vandplatsen pa Neremossen.
Vi har aven bytt sUper och justerat bada vaxlama vid vandplatsen.
Ovriga arbeten
Under varen intraffade ett haveri pa motorn i vart sagverk vilket tvingade oss till inkop av ny
sagmotor. Tack vare ekonomisk hjalp fran Lansstyrelsen och Falkopings Kommun kunde vi
ga iland aven med denna kannbara utgift.
Arlig besiktning av lok, vagnar och jamvag har gjorts av Salwens ingenjorsbyra.
V i har aven under aret med bidrag fran Svensk Torv tryckt upp en ny upplaga av var
broschyr.
Medlemmar och ovrig verksamhet
Antalet medlemskap var vid arets slut 91 stycken, 40 enskilda och 51 familjemedlemskap. Av
dessa har ett 20-tal varit aktiva i foreningens verksamhet under aret.
Medlemsbladet Balmagasinet har utkommit med ett nummer under aret.
Slutord
Arbetet med att bevara och utveckla Ryttarens torvstrofabrik fortsatter.
Styrelsen tackar alia medlemmar som under aret stott foreningen i dess arbete, hjalpt till med
underhall och reparationer och genomfort ytterligare en visningssasong.
V i framfor ocksa ett stort tack till alia vara samarbetspartners som genom stod i olika former
gor det mojligt for oss att driva verksamheten:
Lansstyrelsen i Vastra Gotaland, Falkopings Kommun, Riksantikvarieambetet, Gyllensvaans
Mobler A B , Branschforeningen Svensk Torv, Torvfabrikantemas centraltorening och Gustaf
V I Adolfs fond for Svensk kultur.
Styrelsen tackar darmed for det gangna verksamhetsaret och staller, med avlamnandet av
denna arsredogorelse, sina platser till foreningsstammans forfogande.
Ryttaren den 17 mars 2020
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