Tvenne Torn Verksamhetsberättelse för 2020 (bilaga 1)

Styrelsen har varit, Stefan Henriksson ordf., Gottlieb Granberg v.ordf., Anders Hilding kassör, Jörgen Ståhl, MajLis Lundberg, Sofia Elmgren och Lillemor Örn Skogbert. Suppleant Anna Stigsson.
Detta är året då vi lärt en del nya ord och beteenden. Corona, Covid och zoommöten var det väl få om ingen
som hört talas om tidigare. Att inte hälsa i hand, hålla avstånd, publikfri idrott och ett väldigt sparsamt
umgänge var vi inte heller vana vid. Dessutom har vi snabbt fått lära oss att bli digitala. Många av oss saknar
närhet och umgänge med nära och kära så vi hoppas att detta snart är över.
Under året har vi varit 49 företag, 6 föreningar och 96 privatpersoner som medlemmar.
Under 2020 har vi haft styrelsemöten i stort sett varje månad. Något styrelsemöte tillsammans med
vägföreningarna i Horda och Rydaholm har vi inte fått till i år, men god dialog med föreningarna ändå.
Via Facebooksida försöker vi öka vår information till medlemmarna.
Planerade företagsbesök fick tyvärr ställas in.
Rydaholmsdagen blev i år inställd, får se hur det går 2021
Arbetet fortsätter med strategisk ökad trivselbelysning. Julbelysningar har monterats tillsammans med
vägföreningarna. Vi har också börjat att se vad vi steg för steg i övrigt kan åtgärda utifrån det förslag som är
framtaget. Vi har bra dialog med de som ansvarar för dessa frågor på kommunen för att få loss pengar och
hjälp med dessa åtgärder.
Vi har under året haft bra dialog med flera av kommunens representanter ang. kransorterna. Vi har också
under året engagerat oss i olika frågor tillsammans med Värnamo Näringsliv och Näringslivsföreningarna i
Bredaryd och Forsheda. Tillsammans med dem har vi haft ett antal digitala frukostmöten. Via VNAB anställdes
tidigt en företagscoach för att stötta företag som drabbats av nerdragning p.g.a. Corona. Hon har bl.a. hjälpt
mindre företag att söka de bidrag dom staten ger.
Vi fortsätter arbetet med att finna lösningar på Integration av nyinflyttade i Rydaholm och Horda. Bl.a. genom
samarbete med kommunen, föreningar, kyrkorna och Internationella vänner.
Kulturgruppen har varit vilande under året.
Styrelsen vill tacka alla som stödjer vår verksamhet på ett eller annat sätt.
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