
	 	 	
TORSHÄLLA NYBY HISTORISKA SÄLLSKAP 

JUBILEUMSUTSTÄLLNINGENS VÄNNER 
 
 
Vi är några entusiaster som bildat och registrerat ovannämnda ideella förening.  
I mitten av mars hade vi ett trettiotal medlemmar. Vi vill naturligtvis bli många flera, både aktiva, 
som vill hjälpa till i någon av våra projektgrupper, och passiva, stödjande medlemmar.  
 
Vi har också tankar att, utöver ett normalt medlemskap, erbjuda de av er som vill stödja 
föreningens arbete lite extra ett ”guldmedlemsskap” eller på annat sätt markera ett extra stöd till 
föreningens projektarbeten. 
 
Föreningens syfte är att till Torshälla stads 700-års jubileum år 2017 bidra till en stads- och 
industrihistorisk JUBILEUMSUTSTÄLLNING. 
 
Vi vill ju naturligtvis att denna utställning permanentas och blir kvar även efter jubileumsåret. 
 
Torshällas stads nämnd har f.n. en egen arbetsgrupp för jubileumsåret som vi samverkar med 
och stödjer genom vårt arbete. 
 
Nu håller vi på att bemanna följande preliminära projektgrupper: 
 
1. Tiden före 1317 från Vendel- och Vikingatiden....  
2. Torshälla ges stadsprivilegier år 1317 
3. Verksamheten längs vattendragen genom århundradena, bl.a. biskop Rogges smedjor 
 
4. Den gamla kyrkan, Holm- och Husberget, branden 1798. 
5. NYBY från " gammalt frälse" till grundandet av NYBY BRUK 1829. 
6. Nyby Bruks historia, dess utveckling, blomstringstid och framtid. 
 
7. Torshällas utveckling från borgarbönder & hantverkare till industristad & 

brukssamhälle. 
8. Torshälla bildar storkommun med Eskilstuna 1971 och tiden fram till 700-årsdagen. 
9. Föreningens informationsverksamhet och marknadsföring 
 
Ovanstående nio "delprojekt" överlappar givetvis varandra men vi tror att det är ett sätt att 
strukturera vårt arbete.  
I samband med bemanningen är naturligtvis synpukter på gruppernas namn och arbetsområden 
varmt välkomna. Kanske vi kommer fram till flera eller färre projektgrupper beroende på 
deltagarnas historiska kunnande och intresseområden 
 
Vi har satt Medlemsavgiften till beskedliga 100 kr/år för enskild och 150 kr/år för familj.  
Du anmäler Dig som medlem genom att betala in årsavgiften på vårt bankgiro 166-3848. 
Glöm inte att ange Ditt Namn på inbetalningen (avin eller internet).  
 
Returnera också, för vårt medlemsregister, Din Post- och e-mailadress samt telefon-nr till 
undertecknad(e). Ring mig/oss gärna om du vill veta mera.  
 
Torshälla 2013-05- 
 
................................  ................................... 
Rolf Forssell (ordf.)  Benny Flodin (vice ordf.) 
016-343013, 0708-384112   016-343566, 070-6565454 
rolf.v.forssell@gmail.com   benny.flodin@bredband.net  
 
Torshälla	Nyby	Historiska	Sällskap	 Bankgiro	166-3848	 		e-mail:		TNHS.JV@xxxxxxxx	
Jubileumsutställningens	Vänner	 								Organisations	nr	802471-1932	 			tfn	Kansli	070-xx	xx	xx	


