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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.
Till ordförande för en tid av ett år valdes Pelle Hällman.
Till ordinarie ledamöter för en tid av två år valdes Mikael Larsson och Per Larsson.
Sittande ordinarie ledamöter, Per Johansson och Kjetil Björklund, hade ytterligare ett år kvar
på sina respektive mandat.
Till suppleant för en tid av två år valdes Tomas Linderstål.
Sittande suppleant, Laila Gustafsson Prosén, hade ytterligare ett år kvar på sitt mandat.
Till revisor för en tid av två år valdes Anna-Karin Sundberg Isaksson.
Sittande revisor, Göran Linnman, hade ett år kvar på sitt mandat.
Till valberedning för en tid av ett år valdes Katarina Winge.
Sittande i valberedningen, Per Anders Winge, hade ett år kvar på sitt mandat.
Till medlemmar i majstångskommittén för en tid av ett år valdes Kerstin Klinga, Anna-Karin
Sundberg Isaksson, Per Anders Winge, Susanna Rick Löfgren och Per Johansson.
Samtliga val och mandatperioder utfördes i enlighet med stadgarna för Hedby Byalag.
Under verksamhetsåret har föreningen genomfört två protokollförda sammankomster
(se vidare detaljer under punkten ”Förteckning över genomförda föreningsmöten”).
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1.3 Aktiviteter - Översikt

Under verksamhetsåret har följande organiserade huvudaktiviteter genomförts:
 Det sedvanliga årsmötet och ordinarie föreningsstämma avhölls den 29/4 och samlade
23 deltagande intressenter.
Mötet avslutades med fika och hembakat bröd.
 Den 27/5 anordnades den årligen återkommande bydagen, med fokusering på städning
runt och i bystugan.
Korv, kaffe och hembakat serverades i det gröna efter väl förrättat dagsverke.
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 Det traditionella midsommarfirandet gick av stapeln den 24/6.
Folkligt och festligt i sedvanlig midsommaranda.
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För fjärde året i rad anordnades Sommarfest och grillkväll på temat knytkalas vid
bystugan den 29/7 och det blev en fantastisk uppslutning av glada människor.
Ca 100 (!) personer kunde räknas in och kvällen inleddes traditionsenligt med en som
vanligt klurig frågetävling som tog deltagarna över flera tomter och gårdar på Brända.
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Nytt för i år på agendan för sommarfesten var Hedbys Bilbanemästerskap med team Hällman
racing som arrangör.
I sedvanlig racinganda föregicks tävlingen av kval- och testlopp dagen innan.
Såväl ung som gammal sågs utföra sina färdigheter. Alla deltagare förärades med ett
specialkomponerat och unikt diplom.
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Under kvällen genomfördes även den tredje dragningen i Brändstuggulotteriet.
Aftonen innehöll även en ny omgång av Brändas melodikryss, i en lagtävling med deltagare i
olika åldrar, där ung som gammal med gemensamma krafter försökte lösa alla musikgåtor,
med fina priser till vinnarna. De som hängde med hela kvällen kunde även testa sina
kunskaper i en specialdesignad musikquiz, där det gällde att lista ut vilka ledmotiv (50 st!)
som tillhörde vilken film eller tv-serie.
Evenemanget fortlöpte under kvällen i sann byalagsanda … och vi hade tur med vädret också.
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Den sedvanliga höstfesten under temat Nordiska delikatesser fick tyvärr ställas in detta
år då stora delar av festkommittén hade fått förhinder rent tidsmässigt att hinna med
detta arrangemang. Vi tar nya tag inför 2018.

 Den 16/12 anordnades för sjätte 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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1.4 Förvaltningsåtgärder - Översikt
Under verksamhetsåret har följande förvaltningsaktiviteter genomförts, avhandlats o/e
diskuterats:

1.4.1 Ekonomi - allmänt
 En översiktlig sammanställning och kassaberättelse för räkenskapsåret 2017 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.

1.4.2 Kommunbygderådet
 Styrelsen fortsätter att bevaka vad som händer i och runt det s.k. kommunbygderådet för
byar i Leksands kommun.
Under 2017 har det inte noterats några officiella möten i denna församling (som förkortas
KBR).
Rådets hemsida finns på www.bysam.se. Där finns samtliga mötesprotokoll att tillgå, men
även via länk från vår hemsida.
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1.4.3 Hedbybladet
 Hedbybladet gavs ut för nionde årgången – i rad! En imponerande prestation i sig.
En för året ny redaktion axlade den journalistiska manteln med bravur och producerade
ännu en innehållsrik och mycket läsvärd utgåva med stor ackuratess.
Hedbybladet delas ut i samtliga brevlådor i Hedby byar – Brända, Höbby och
Kanngårdarna - samt publiceras även på föreningens hemsida.

Hantverksredaktionen.

1.4.4 Informationskanaler
 Arbetet med hemsidans förvaltning och utveckling fortgår.
Målsättningen är att 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.

1.4.5 Brändstuggulotteriet
 Den tredje omgången av Brändstuggulotteriet genomfördes under året med dragning på
sommarfesten per 2017-07-29.
Syftet är och har varit 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.

Sid 10/12

Hedby 2018-04-29
Hedby Byalag, Styrelsen

Hedby Byalag

Kapitel: ALLMÄNT

Verksamhetsberättelse – 2017

1.4.6 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 38 dagar (!), fördelat på 12
hyreskontrakt och 10 olika hyresgäster.
I dessa siffror ingår inte byalagets egna sammankomster i bystugan.
 En ny version av föreningens gåvokort, vars intäkter oavkortat går till bystugan, har tagits
fram. Det gamla lagret började ta slut och vi hade tyvärr inte originalet i föreningens ägo.

1.4.7 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.
Målsättningen, med beaktande av aktuellt ekonomiskt läge, är att färdigställa
resterande renovering, enligt plan, under 2018 (förhoppningsvis under våren).
 Den grundläggande uppgraderingen av det gamla elnätet är utförd under våren 2017
till en kalkylerad kostnad, enligt upprättad offert.
En kompletterande förteckning ska upprättas över resterande och kommande åtgärder,
som är önskvärda, när de ekonomiska förutsättningarna så tillåter, tillsammans med
föreningens arbetsgrupp.
 Under 2017 har arbetet med att gräva och dra fram fiber till Brända inletts.
Rent visuellt kan vi konstatera att arbetet tagit sig fram över åkrar och ängar, via
Majbacken uppemot bystugan.
Hur den fortsatta och exakta tidsplanen ser ut är inte helt klart i skrivande stund, men
sannolikt kan vi kan förväntas se fram emot det slutliga målet med grävning och
inkoppling till respektive fastighetsägare under 2018.
 Arbetet med att dokumentera fakta kring byns historia har fortsatt.
Ett av skåpen som används till förvaring av protokoll och ekonomiska underlag har
under 2017 försetts med ett lås. Arbetet med att hitta ett separat, brandsäkert och
låsbart förvaringsutrymme fortsätter.
 Den gamla hörslingan i bystugan har under året uppgraderats och återställts i
fungerande skick. Arbetet har kunnat utföras med hjälp av lokal expertis i föreningen.
 Problemet med den gamla tvättstugan och dess misskötsel har under året fått en
lösning i och med ett genomfört ägarbyte till en lokal fastigsägare i byn.
Vi slipper därmed långbänken med föregående ägare (ej boende i byn) och fortsatt
dialog med Leksands kommun i detta ärende.
Föreningen kommer att inleda en dialog med den nya fastighetsägaren och se hur vi
tillsammans kan lösa utestående spörsmål.
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1.5 Förteckning över genomförda föreningsmöten
 Under verksamhetsåret 2017 har föreningen genomfört två protokollförda
sammankomster, varav en ordinarie föreningsstämma och ett styrelsemöte, enligt
nedanstående förteckning.
Årtal

Starttid

Mötesforum

2017 2017-03-19

Datum

16:00

Styrelsemöte

2017 2017-04-29

10:00

Bystämma-Årsmöte

Närvarande

Frånvarande

6
23

1

Protokoll
JA
JA

1.6 Vidimering av verksamhetsberättelsen
 Vi intygar härmed att denna verksamhetsberättelse upprättats i bästa samförstånd inom
styrelsen för Hedby Byalag.
Hedby 2018-04-29

____________________________________________
Pelle Hällman, Ordförande och ledamot

____________________________________________
Per Johansson, Kassör och ledamot

____________________________________________
Per Larsson, Ledamot

____________________________________________
Mikael Larsson, Ledamot

____________________________________________
Kjetil Björklund, Ledamot
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