
 

 

Tvenne Torn Verksamhetsberättelse för 2022  (bilaga 1) 

Styrelsen har varit, Stefan Henriksson ordf., Gottlieb Granberg v.ordf., Anders Hilding kassör, Jörgen Ståhl, Maj-
Lis Lundberg, Sofia Elmgren och Lillemor Örn Skogbert. Suppleant Anna Stigsson. 

2022 blev året då vi åter kunde samlas utan restriktioner för Covid. Det kändes gott att kunna genomföra 
årsmötet och styrelsemötena tillsammans igen och under 2022 har vi mötts till styrelsemöten i stort sett varje 
månad.  

Medlemmar har varit 58 företag, 6 föreningar och 96 privatpersoner. 

Vi har genomfört något styrelsemöte tillsammans med vägföreningarna i Horda och Rydaholm och vi är 
tacksamma för det goda samarbetet och dialog med dessa föreningar då många av våra frågor tangerar 
varandra. 

Via Facebooksida och Linkedin försöker vi öka vår information till medlemmarna.  

I åren kunde vi genomföra företagsbesök och gästade Horda stans. De driver in fantastiskt fin verksamhet med 
kunder över stora delar av världen.   

Rydaholmsdagen blev riktigt välbesökt 2022. På programmet stod sedvanliga Gummiloppet med musik av 
Horda musikkår, invigningstal av vår Landshövding Helena Jonsson, olika utställningar, föreningsaktiviteter och 
A-traktor kortege samt mycket mer. Tack alla som hjälpte till att ordna en så trevlig dag. 

Julbelysningar har monterats tillsammans med vägföreningarna. Arbetet fortsätter med strategisk ökad 
trivselbelysning. Vi bearbeta de ansvariga på kommunen att få till åtgärder utifrån det förslag som är framtaget 
samt ligger på för att få loss pengar och hjälp med dessa åtgärder.  Vår budgeterade summa har inte förbrukats 
då arbetet kvarstår. 

 Vi genomförde under hösten en dialog med kommunen och polisen tillsammans med Rydaholms föreningar 
kring temat Trygghet i vårt samhälle. God uppslutning med ett bra samtal. Bl.a. ökar kommunen sina 
öppettider för fritidsgården i Missionskyrkan och polisen sin närvaro i Rydaholm. Vi måste alla hjälpas åt att 
rapportera om vi ser eller upplever något olustigt.  

Under året har vi haft bra dialog med flera av kommunens representanter ang. kransorterna. Tillsamman med 
Värnamo näringsliv (VNAB) genomförde vi bl.a. ett lunchmöte med inbjudna kommunrepresentanter och 
företagare. Ett bra möte som lyfte frågan om bättre offentlig kommunikation och tillgång till industrimark i 
bygden.  

Tillsammans med VNAB har vi också genomfört företagsbesök för att informera om och visa vilka fina företag vi 
har i bygden. Detta har delgetts via nyhetskanaler. Vi har också under året engagerat oss i olika frågor 
tillsammans med Värnamo näringsliv samt Näringslivsföreningarna i Bor, Bredaryd och Forsheda. Tillsammans 
med VNAB har vi erbjudit stöd till företagsutveckling och utbildning.  

Vi fortsätter arbetet med att finna lösningars på Integration av nyinflyttade i Rydaholm och Horda. Bl.a. genom 
samarbete med kommunen, föreningar, kyrkorna och Internationella vänner. 

Kulturgruppen har under året i samarbete med kommunen fått till att det ska placeras ett konstverk i 
järnvägsparken i Horda. Invigning kommer ske under 2023.   

Styrelsen vill tacka alla som stödjer vår verksamhet på en mängd olika sätt. 
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