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ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019

Årets första aktivitet var ett välbesökt och uppskattat besök med guidning på 
Göteborgs Spårvagnsmuseum – en del spårvagnar var äldre än vår förening! Efteråt 
hade Egnahemsföreningen ordnat gott kaffe och hembakat i en närbelägen lokal. 
En planerad ”trädvandring” i Botaniskas Arboretum  i maj fick ställas in på grund av 
för dåligt intresse
På årsmötet lyssnade vi till ett informativt föredrag på temat ”Solceller – nu eller 
senare” av Ragnar Uppström, kommunens energirådgivare och tillika medlem i vår 
förening. Ragnar gör även hembesök för att på ort och ställe ge råd om t ex 
installation av solceller. Efter årsmötet 2018 föddes tankar i vår förening att 
undersöka om vi skulle göra en fotobok om Toltorpsdalens historia i bilder. I 
skrivande stund har dock knappast några foton kommit in till Ulla-Britt Karlsson eller
Göran Ståhle i fotobokskommittén, men vi fortsätter att hitta ett sätt där vi kan 
intressera medlemmarna att leta upp gamla Toltorpsbilder.

Jubileumsboken om Egnahemsföreningens första 100 år såldes slut under vintern 
2018 – 2019 så vi beslutade att trycka upp ytterligare 100 exemplar. Den nya 
utgåvan var färdig i augusti 2019 och varje bok kostar nu 100:-

Toltorpswarfvet avlöpte som vanligt i september med många entusiastiska löpare och 
åskådare, även om vädrets makter gjorde vad de kunde för att folk skulle hålla sig 
hemma. Med hjälp av frivilla funktionärer, varm korv och en extra tröja kunde 
arrangemanget ändå locka så många att den vanliga goda stämningen på skolgården 
infann sig.

På höstmötet informerade vi om att kontakter tagits med Mölndals Stad om 
snöröjningen i våra branta backar. Nya prioriteringar behövs för att säkra 
möjligheter för ambulans och brandkår att ta sig fram vid akuta situationer. 

Anders Kjellström informerade om ”elstyrning vid laddning av elbilar” och ett 
projekt tillsammans med Chalmers bl a där Toltorpsdalen kan bli ett pilotområde för 
en försöksverksamhet. Intresserade uppmanas kontakta Anders Kjellström.

Christer Wirén informerar om möjlighet att få ett gynnsamt elavtal med BestEl.

http://www.toltorpsdalen.se/


Efter förhandlingarna och förtäringen höll Ann Wingårdh ett mycket uppskattat 
föredrag med bilder från en tre veckors rundresa i de för många okända 
centralasiatiska länderna Turkmenistan, Tadzjikistan, Uzbekistan, Kazakstan och 
Kirgisistan – länder där ingen mer än just Ann i församlingen hade varit. En 
blandning av människor som lever under enkla förhållanden och folktomma platser 
med fantastiska monument, palats och inte minst statyer av auktoritära ledare. 
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