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Kära Toltorpsbor 

Hur många gångar har man inte genom årens lopp läst Föreningen bildad 1914 ……….  känslan av att 

2014 har legat långt, långt framöver känns säkert igen men nu har även det året svischat förbi. Vad fort 

det gick men vad mycket trevligheter vi har varit med om.   

Under slutet av 2013 och halva 2014 arbetades det frenetiskt med vår jubileumsbok. Arbetsgruppen 

utförde ett enormt arbete och många dagar tillbringades hos ordföranden för att bringa ordning i gamla 

protokoll och foton. Precis till jubileumsfesten blev boken tryckt och klar till försäljning. Boken har fått 

stor uppmärksamhet och försäljningen har gått utmärkt. I samband med slutförandet av jubileumsboken 

tilldelades föreningen Mölndals hembygdsförenings pris ”Hembygdsapplåden”. Föreningens jubileum 

uppmärksammades också av Mölndals Posten. Jubileumsfesten gick av stapeln den 6 juni. Lokalen var 

Pedagogen Park. Dagen inleddes med öppet hus där allt föreningsmaterial fanns uppdukat till läsning 

och beskådande. Många kom, läste och träffade gamla bekanta över en kopp kaffe. På kvällen kom 100 

jubileumsklädda personer som åt och drack gott och dansade till Celsi:s orkester. En mycket lyckad 

tillställning!  

Vidare har föreningen under året anordnat sedvanliga års- och höstmöten, utflykter och studiebesök. På 

gång i Mölndal, 15 mars en bussresa med guiden Kaj Johansson. Vid årsmötet 10 april fick föreningen 

följa sitt årsbarn Ångaren Bohusläns historia. Roger Bodin såg till att vi fick ett mycket lyckat och 

tänkvärt besök på Emigranternas hus 12 april. Traditionella Toltorpswarfet, nu med nytt namn, 

anordnades för nionde året i följd den 7 september. Dramatiserad visning av Skansen Lejonet den 9 

november. Årets aktiviteter avslutades på höstmötet 20 november när Blue Messengers spred sin 

spelglädje till ett femtiotal medlemmar. Under året har även rabatterade teaterbiljetter till Göteborgs 

Stadsteater förmedlats. 

Fibergruppen som bildades vid ett inledande stormöte 23 maj 2013 gick i mål 2014. De 15 deltagarna i 

gruppen har under året utfört ett jättearbete. Målet för Fibergruppen var att hitta, förhandla och komma 

överens med en fiberoperatör som erbjöd projektering och installation av fiberanslutning. Den 8 

september 2014 hade 636 villaägare beställt anslutning av fiber till ett rekordbilligt pris.  

Under året har vår hemsida fått ett nytt utseende. Tanken är att sidan skall väcka intresse för gamla och 

nya i dalen. Gamla och nya foton finns under album, projekt såsom fiber, energigruppen, 

grannsamverkan finns att läsa mer om. Aktuella evenemang annonseras. Gå in på 

www.toltorpsdalen.se  och läs mer! 

Styrelsen har under året lämnat hela Egnahemsföreningens arkiv vidare till Föreningsarkivet.  

Styrelsen för Toltorpsdalens Egnahemsförening vill nu tacka alla medlemmar som deltagit i 

ovanstående evenemang och samtidigt passa på tillfället att tacka för all positiv respons som vi mottagit 

under året. Vi ser nu fram emot ett lugnare 2015 och börjar med att önska er alla ett 

RIKTIGT GOTT NYTT ÅR!        
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