
 
 
 
Tvenne Torn Verksamhetsberättelse för 2019   (bilaga 1) 

 

Under 2019 har vi haft styrelsemöten i stort sett varje månad. Något styrelsemöte har vi haft tillsammans med 
vägföreningarna i Horda och Rydaholm då vi behandlat frågor som tangerar varandras verksamhet. 

Styrelsen har varit, Stefan Henriksson ordf., Gottlieb Granberg v.ordf., Anders Hilding kassör, Görgen Ståhl, 
Maj-Lis Lundberg, Britt-Marie Sellén-Nilsson och Gunilla Blanche Martinsson. Suppleant Anna Stigsson. 

Under året har vi varit 49 företag, 6 föreningar och 96 privatpersoner som medlemmar. 

Vi har med hjälp av Blomqvist Designlab förnyat vår hemsida samt skapat en Facebooksida för att förbättra vår 
information till medlemmarna.  

Vid två tillfällen genomfördes företagsbesök hos Hordagruppen och PLS. Vi tackar dem båda för två mycket 
intressanta förevisningar.   

Rydaholmsdagen arrangerades också i år tillsammans med köpmannaföreningen. Det var god uppslutning och 
mycket aktiviteter. Tack till alla som arbetar med detta arrangemang och ordnar till en bra dag med många 
hemvändare. 

Julbelysningar har vi tillsammans med vägföreningarna delvis flyttat till nya gator som Trafikverket inte 
ansvarar för. Vi har också börjat att se vad vi steg för steg i övrigt kan åtgärda utifrån det förslag som är 
framtaget. Vi har haft dialog med de som ansvarar för dessa frågor på kommunen för att få loss pengar för 
dessa åtgärder. Arbetet fortsätter.  

Vi har under året haft bra dialog med flera av kommunens representanter ang. kransorterna. Vi arbetar för att 
få till ett möte med våra kommunalråd för att samtala om fortsatta satsningar på våra orter. 

Under året har vi engagerat oss i olika frågor tillsammans med Värnamo Näringsliv och Näringslivsföreningarna 
i Bredaryd och Forsheda. Tillsammans med dem har vi haft ett antal gemensamma frukostmöten samt delat ut 
pris till Årets Nyskapare under Värnamogalan.  

Vi fortsätter arbetet med att finna lösningar på Integration av nyinflyttade i Rydaholm och Horda. Bl.a. genom 
samarbe med kyrkorna och Internationella vänner i detta arbete. 

Kulturgruppen har varit vilande under året. Styrelsen beslutade dock att stötta ett konstprojekt på Rydaholms 
skola som handlade om juste gemenskap.  

Styrelsen vill tacka alla som stödjer vår verksamhet på ett eller annat sätt. 
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