Minnesanteckningar från möte nr 4 ”Studiecirkel i Rönö”
Datum: 2019-01-24
Plats: Rönö Bygdegård
Närvarande
Conny Passmark, cirkelledare
Göran Mofors
Kerstin Sundqvist
Per Sundqvist
Bengt Strid
Bror Moqvist
Louise Moqvist
Gösta Andersson
Elsy Andersson
Rolf Andersson
Magnus Hult
Katarina Lagerqvist
Ronnie Nordin
Thomas Olsson
Kerstin Olsson
Kerstin Boija
Anders Boija
Cirkelledaren Conny Passmark öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.
Efter inledande ord presenterade Conny kvällens agenda och program.

Conny gick snabbt igenom studiecirkeln mål och syfte.
Studiecirkeln skall fokusera på att dokumentera de olika gruppernas tilldelade torp.
Detta skall vi dokumentera för resp torp:
• Lokalisera platsen
• Verifiera Torplistan
• Hittar ni ”nya” torp”; torp finns inte finns på ”Torplistan”! Rapportera detta!
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Torpnamnet! Försök att reda på hur torpnamnet har tillkommit. Även andra
namn på torpet. Ibland behövs det anges en geografisk koppling, i så fall, gör det.
Fotografera platsen; även om det inte finns några synliga bevis på torpen. Mycket
viktigt!
GPS-koordinater. Testa att koordinaterna fungerar. Rita gärna torpet på en
aktuell karta. En aktuell karta med ”alla” torp, kommer att göras under vt 2019.
Märkning av torpen (Detta skall ske senare i samråd med ägare o Rönö
Hembygdsförening).
Vem äger torpet/platsen idag; kontakta och informera om vår studiecirkel.
Börja ”forska”! Vem har bott i torpen, när, yrke mm. Historiska kartor är mycket
intressant. Försök att hitta gamla bilder på torpen och personer som bott i
torpen.
Hittar ni annan intressant information som har koppling till torpen/torpens
invånare, ex rättsprotokoll, lägg även in detta.
Kom ihåg att alltid ange källan, även namn på personer som berättar intressanta
kopplingar till vår hembygd.
Sammanställa Kerstin B och Kerstin S skall börja överföra gruppernas
sammanställda information, till ”bokutkast”.
Varefter KB o KS har ett ”färdigt” utkast, skickas detta på ”remiss” till resp grupp

Önskar gruppen utöka sin lista på torp, så är det givetvis möjligt.
De olika grupperna presenterade sina respektive torp. Grupperna har gjort ett jättebra
arbete. Mycket nya information har tillkommit. Conny kommer sammanställa
gruppernas torp-information och den kommer under februari skickas till grupperna.
När grupperna lämnat ett ok börjar överföringsarbete av KB o KS.
Aktuell indelning av torpen/grupp och nya tilldelningar:
Arbetsgrupp ”Passmark & Andersson” Torp 9, 10, 11, 12 och 14. Önskar att ni även
tar torp nr 13, 15, 16 och 83.
Arbetsgrupp ”Mofors, Strid & Sundqvist” Torp 1, 2, 3, 4, 7 och 8, tillkommit 5. Önskar
att ni även tar torp nr 6 Timmerdal
Arbetsgrupp ”Moqvist och Passmark” 24, 25, 26 Önskar att ni även tar torp nr 27,
28 och 29.
Arbetsgrupp ”Boija” 81 och 82
Arbetsgrupp ”Hult” 21, 22 och 23. Önskar att ni även tar torp nr 27, 28 o 29.
Arbetsgrupp ”Jakas” 73, 74, 75, 78, 79, 80, tillkommit 95
Arbetsgrupp ”Olsson & Andersson”, 17 och 18. Önskar att ni även tar torp nr 78, 79
o 80
Ny arbetsgrupp ”Johansson/Tillander & Passmark”, 56, 57, 58 o 59
Nästa träff torsdagen 21 mars 2019, kl 18.00 i Rönö Bygdegård. Kom ihåg att beställa
kaffe med tilltugg (20 kr/st)

Vid fjäderpennan
Conny

