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1 ALLMÄNT

1.1 Inledning
Hedby Byalag är en ideell förening som inte bedriver någon näringsverksamhet.
Denna verksamhetsberättelse innehåller en översiktlig sammanfattning avseende de frågor och
ärenden som varit föremål för diskussion och handläggning under verksamhetsåret.

1.2 Styrelsearbete och föreningsmöten - Översikt
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av fem ledamöter, varav en ordförande och en
kassör, samt två suppleanter.
En extra föreningsstämma påkallades ca 1 månad efter ordinarie föreningsstämma p.g.a. vissa
oklarheter i samband med genomförda val vid ordinarie föreningsstämma.
Till ordförande för en tid av ett år valdes Pelle Hällman.
Till ordinarie ledamöter för en tid av två år valdes Per Johansson och Kjetil Björklund.
Till ordinarie ledamöter för en tid av ett år valdes Mikael Larsson och Per Larsson.
Till suppleant för en tid av två år valdes Laila Gustafsson Prosén.
Till suppleant för en tid av ett år valdes Tomas Linderstål.
Till revisor för en tid av två år valdes Göran Linnman.
Till revisor för en tid av ett år valdes Anna-Karin Sundberg Isaksson.
Till valberedning för en tid av två år valdes Per-Anders Winge.
Till valberedning för en tid av ett år valdes Katarina Winge.
Till medlemmar i majstångskommittén för en tid av ett år valdes Kerstin Klinga, Anna-Karin
Sundberg Isaksson, Tore Simola, Per-Anders Winge och Lars Sjöberg.
Samtliga val och mandatperioder utfördes i enlighet med de nya stadgarna för Hedby Byalag.
Under verksamhetsåret har föreningen genomfört fem protokollförda sammankomster
(se vidare detaljer under punkten ”Förteckning över genomförda föreningsmöten”).
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Hedby Byalag, Styrelsen

1.3 Aktiviteter - Översikt

Under verksamhetsåret har följande organiserade huvudaktiviteter genomförts:
 Det sedvanliga årsmötet och ordinarie föreningsstämma avhölls den 30/4 och samlade
27 deltagande intressenter.
Mötet avslutades med fika och hembakat bröd.
 En extra föreningsstämma avhölls den 28/5 och samlade 22 deltagare.
 Den 28/5 anordnades den årligen återkommande bydagen, med fokusering på städning
runt och i bystugan.
Korv, kaffe och hembakat serverades i bystugan efter väl förrättat dagsverke.
 Det traditionella midsommarfirandet gick av stapeln den 25/6.
Folkligt och festligt i sedvanlig midsommaranda.

 För tredje året i rad anordnades Sommarfest och grillkväll på temat knytkalas vid
bystugan den 30/7.
Ca 60 personer slöt upp till en kväll som inleddes med en som vanligt klurig
frågetävling som tog deltagarna över flera tomter och gårdar på Brända.
Lagom till intagandet av medhavd mat och grillning så passade himlaportarna på att
öppna sig och en tillfällig, om än rejäl, regnskur passerade förbi under några minuter.
Det klarnade dock ganska snart upp och festen flöt på i oförminskad styrka.
Under kvällen genomfördes den andra dragningen i Brändstuggulotteriet och även en
premiär för Brändas melodikryss anordnades, i en lagtävling med deltagare i olika
åldrar, där ung som gammal med gemensamma krafter försökte lösa alla musikgåtor,
med fina priser till vinnarna. Och, inte att förglömma, den fantastiska dekorationen av
bilen i Hällmans garage, som alla kreativa barn förgyllde under proffsig och
konstnärlig ledning. Evenemanget fortlöpte under kvällen i sann ljugarbänksanda.

..

..

..
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Den sedvanliga höstfesten under temat Nordiska delikatesser avhölls den 8/10.
Evenemanget samlade som vanligt många festsugna deltagare där den svenska
surströmmingen och den norska rakfisken möttes i en ljuv harmoni under stor gemyt i
glada vänners lag.

 Den 17/12 anordnades för femte året (!) i rad ännu en stämningsfull och välbesökt
julmarknad i privat regi.
Folk strömmar till från såväl slott som koja och evenemanget ger verkligen eko långt
utanför Brändas domäner.
Även detta år stod Bäckasgården som värd för det fina arrangemanget.

Bakom den lyckade tillställningen stod som vanligt det eminenta sällskapet Brända Bönor.
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Förvaltningsåtgärder - Översikt

Under verksamhetsåret har följande förvaltningsaktiviteter genomförts, avhandlats o/e
diskuterats:

1.3.1 Ekonomi - allmänt
 En översiktlig sammanställning och kassaberättelse för räkenskapsåret 2016 har tagits
fram och distribuerats till styrelsens medlemmar och föreningens revisor/er.
 Löpande ekonomiska rapporter har dessutom tagits fram per månad och distribuerats till
styrelsemedlemmar och revisorer kontinuerligt.

1.3.2 Kommunbygderådet
 Styrelsen fortsätter att bevaka vad som händer i och runt det s.k. kommunbygderådet för
byar i Leksands kommun.
Under 2016 har det inte noterats några officiella möten i denna församling (som förkortas
KBR), till skillnad mot 2015 då det genomfördes fyra protokollförda möten.
Rådets hemsida finns på www.bysam.se. Där finns samtliga mötesprotokoll att tillgå, men
även via länk från vår hemsida.
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1.3.3 Hedbybladet
 Hedbybladet gavs ut för åttonde årgången.
Ett som vanligt välmatat nummer lanserades per 2016-06-20, lagom till säsongen för
hängmattan och vilstolen.
Hedbybladet delas ut i samtliga brevlådor i Hedby byar – Brända, Höbby och
Kanngårdarna - samt publiceras även på föreningens hemsida.
Många bra uppslag och idéer har inkommit under året och vi ser med spänning fram emot
mer intressant läsning under 2017.
Efter tre år och fyra utgåvor tackar nuvarande redaktör för sig och för 2017 kommer vi att
annonsera efter en ny kandidat som kan överta detta hedervärda uppdrag.

1.3.4 Informationskanaler
 Sedan den nya layouten för hemsidan lanserades i november 2014, så har arbetet med dess
förvaltning och utveckling oförtrutet fortsatt.
Målsättningen är hålla hemsidan levande och uppdaterad med allehanda information och
händelser för alla intressenter.
 Föreningen finns även som kommunikations- och informationskanal på Facebook.
 Byns anslagstavlor i Hedby/Brända, Höbby och Kanngårdarna utgör också ett medium för
informationsspridning.
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1.3.5 Brändstuggulotteriet
 Den andra omgången av föreningens nya Brändstuggulotteri genomfördes under året med
dragning på sommarfesten per 2016-07-30.
Under det första året (2015) såldes 100% av lotterna och för 2016 blev motsvarande siffra
92%. Syftet är att stärka bykassan och skapa möjlighet för aktuella och framtida
renoveringar. Allt överskott i form av intäkter går oavkortat till den löpande förvaltningen
och underhållet av bystugan, samt till vidmakthållandet av föreningens mångåriga
traditioner och kulturella gärningar

1.3.6 Förvaltning av bystugan
 Även detta verksamhetsår togs det fram en lista med namn som ansvariga för underhåll
vid/kring bystugan under ett antal vår-, sommar- och höstveckor.
Arbetet har främst bestått av gräsklippning och allmän renhållning vid och runt bystugan.
 Bystugan har under verksamhetsåret varit uthyrd under 12 dagar, fördelat på fyra
hyresgäster.
 Totalt har bystugan varit föremål för olika aktiviteter vid 14 tillfällen under året.

1.3.7 Sophantering
 Sedan flytten av sopcontainern och övriga avfallskärl vid bystugan per 2014-08-06, ca 50
meter från den tidigare placeringen, har det inte förekommit några speciella eller negativa
synpunkter. Att hålla rent och snyggt runt sopstationen är dock allas ansvar.
Styrelsen fortsätter också att ha en dialog med Dala Vatten vad gäller frekvensen på
sophämtning under sommarperioden, då antalet boende i byn ökar markant under denna
tid, varvid behovet av tätare tömningar vore önskvärt.

1.3.8 Styrelsens aktivitetslista - Översikt
 Styrelsen har under året fortsatt arbetet med den aktivitetslista som togs fram initialt under
2011, innehållande förslag på åtgärder som behöver utredas och genomföras för det
löpande underhållet i och kring bystugan, samt övriga angelägenheter inom ramen för
föreningens intresse och ansvar. Följande aktiviteter har avhandlats:
(den totala aktivitetslistan finns tillgänglig hos styrelsen eller via hemsidan)
 Renoveringen av bystugans fönster har fortsatt, enligt upprättad handlingsplan.
Under 2015 gjordes en första renovering av en fönstermodul (två fönster), med lyckat
resultat. Detta verksamhetsår har ytterligare tre fönstermoduler (åtta fönster)
renoverats. Därutöver har trasiga fönsterrutor lagats på ytterligare två fönstermoduler
(dock återstår lite arbete på just dessa fönster). Kommande beslut om fortsatt
renovering görs baserat på föreningens aktuella ekonomi.
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 En inspektion och översyn av elnätet i bystugan har gjorts av ELiD AB,
Elinstallationer i Djurås AB, tillsammans med föreningens arbetsgrupp.
Genomgången har utmynnat i ett förslag uppdelat på två olika offerter, en för den
grundläggande elinstallationen i bystugan och en separat för den i nuläget icke
fungerade hörslingan.
Styrelsen fortsätter att diskutera förslaget och dess innehåll, i förhållande till såväl
innevarade risker med nuvarande elnät som dess ekonomiska aspekter.
Ett första arbete var beräknat att påbörjas under hösten 2016, men är nu framskjutet till
våren 2017, då elfirman hade fått några andra stora arbetsuppdrag som krockade med
starten för arbetet i bystugan.
 Efter ett idogt arbete under förra året kunde vi till slut och glädjande konstatera att vi
lyckades få ihop tillräckligt många intressenter för att bli aktuella för anslutning till
fibernät via Dala Energi.
För planeringen av fiberförläggningen i Djura-Hedby Brändan (som det benämns i
skriftliga dokument) har Dala Energi lagt ut detta uppdrag till Rejlers Sverige AB

 Den gamla och murkna handikapprampen vid bystugans köksingång har tagits bort och
ett tillfälligt skyddsräcke har monterats. Det finns sedan 2013 en mobil och
lätthanterlig ramp inne i bystugan som kan användas mer flexibelt, där behov finns och
uppstår.
 Arbetet med att dokumentera fakta kring byns historia har fortsatt.

1.4 Förteckning över genomförda föreningsmöten
 Under verksamhetsåret 2016 har föreningen genomfört fem protokollförda
sammankomster, varav en ordinarie föreningsstämma, en extra föreningsstämma och tre
styrelsemöten, enligt nedanstående förteckning.
Årtal

Datum

Starttid

Mötesforum

2016 2016-04-03

10:00

Styrelsemöte

2016 2016-04-30

10:00

Bystämma-Årsmöte

2016 2016-05-07

18:00

Styrelsemöte

2016 2016-05-28

10:00

Extra bystämma

2016 2016-07-14

10:00

Styrelsemöte

Närvarande
6

Frånvarande
1

27
5

Not.

JA
JA

2

22
6

Protokoll

JA
JA

1

JA
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1.5 Vidimering av verksamhetsberättelsen

 Vi intygar härmed att denna verksamhetsberättelse upprättats i bästa samförstånd inom
styrelsen för Hedby Byalag.

Hedby 2017-04-29

____________________________________________
Pelle Hällman, Ordförande och ledamot

____________________________________________
Per Johansson, Kassör och ledamot

____________________________________________
Per Larsson, Ledamot

____________________________________________
Mikael Larsson, Ledamot

____________________________________________
Kjetil Björklund, Ledamot
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