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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 Pär Hällman.
Till ordinarie ledamöter för en tid av två år valdes Per Johansson och Sanna Rick Löfgren.
Sittande ordinarie ledamöter, Per Larsson och Mikael Larsson, hade ytterligare ett år kvar på
sina respektive mandat.
Till suppleant för en tid av två år valdes Laila Gustafsson Prosén.
Sittande suppleant, Tomas Linderstål, hade ytterligare ett år kvar på sitt mandat.
Till revisor för en tid av två år valdes Göran Linnman.
Sittande revisor, Anna-Karin Sundberg Isaksson, hade ett år kvar på sitt mandat.
Till valberedning för en tid av två år valdes Ulla Adefalk.
Sittande i valberedningen, Katarina 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
20 deltagande intressenter.
Mötet avslutades med fika och hembakat bröd.
 Den 12/5 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 23/6.
Folkligt och festligt i sedvanlig midsommaranda.

Publiken bjöds också på en spännande vernissage och föreläsning kring begreppet
”midsommarbrudar” och dess traditioner.
Arrangemanget genomfördes i samarbete med Dalarnas museum och med Ann-Karin
Jobs Arnberg vid rodret, förutom vår eminenta lokala kompetens.
Gamla svartvita och fantastiskt fina fotografier, i nya stora format, förevisades också i
anslutning till serveringen.
Utställningen, inklusive en mycket elegant arrangerad och fullskalig dräkt, kunde
sedan beskådas även i Hedby Bystuga under några veckor efter midsommar.
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För femte året i rad anordnades Sommarfest och grillkväll på temat knytkalas vid
bystugan den 28/7 och det blev ännu en fantastisk uppslutning av glada människor.
Trots att vädrets makter inte var med oss initialt så upphörde regnet till slut och
aktiviteterna kunde genomföras enligt plan.
Pelles kluriga tipspromenad, Brändas årliga melodikryss och sifferfrågesport var några
av punkterna på den frivilliga dagordningen och för de hugade som hängde med hela
kvällen kunde även allsång avnjutas i samband med den avslutande musikquizen.

Lugnet före stormen …

Sid 5/11

Hedby 2019-05-04
Hedby Byalag, Styrelsen



Hedby Byalag

Kapitel: ALLMÄNT

Verksamhetsberättelse – 2018

Efter ett uppehåll under 2017 så var den sedvanliga höstfesten på temat Nordiska
delikatesser åter på agendan.
Ett som vanligt väl arrangerat och mycket uppskattat inslag samlade ett stort antal
gourmander den 6/10.

 Den 15/12 anordnades för sjunde 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.
Detta år hade kung Bore dukat upp med ett extra kylslaget väder i vinterskrud, men det
stoppade inte besökarna från att bevista vår genuina, hemtrevliga och gemytliga
dalaby.
Bakom den lyckade tillställningen stod som vanligt det eminenta sällskapet Brända
Bönor.
För den som inte haft förmånen att personligen bevista denna julmarknad, i en
underbar idyll, så rekommenderas en rundvandring i bildarkivet via Hedbys hemsida
(eller självklart ett personligt besök i december månad 2019).
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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 2018 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 2018 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 tionde årgången – i rad! En imponerande prestation i sig.
Årets utgåva slog alla tidigare rekord och när det hela var färdigt för tryck så kunde vi
summera antalet sidor till hela 36 (!), i ännu en innehållsrik och läsvärd publikation.
Hedbybladet delas ut i samtliga brevlådor i Hedby byar – Brända, Höbby och
Kanngårdarna - samt publiceras även på föreningens hemsida.

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.
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1.4.5 Brändstuggulotteriet
 En omarbetad version av det tidigare Brändstuggulotteriet (Nr 4) har införts under 2018.
Det bygger på ett upplägg där man köper valfritt antal andelar per månad a 50 kr.
Varje kalendermånad görs en dragning där månatligt saldo fördelas enligt principen 50-4010, vilket innebär att föreningen erhåller 50% av intäkterna, en vinnare per månad får 40%
och resterande 10% avsätts till en årsdragning där alla andelsköpare deltager med antalet
tecknade andelar under respektive lotteriperiod (= 12 månader).
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.

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 9 dagar, fördelat på 8
hyreskontrakt och 6 olika hyresgäster.
I dessa siffror ingår inte byalagets egna och gemensamma sammankomster i bystugan.
Förutom sedvanliga evenemang såsom olika familje- och släktsammankomster kunde vi i
utbudet även notera en ideell introduktion i mediayoga vid två tillfällen och en
fotoutställning.
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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)
 Under 2018 har projektet med (den utvändiga) fönsterrenoveringen slutförts.
Den upprättade kalkylen har i stort sett överensstämt vad gäller plan och utfall.
Det har i vissa fall varit svårt att exakt beräkna kostnaden för respektive fönster.
Några har blivit dyrare medan andra har hamnat under kalkylen.
Svårigheten har varit att exakt beräkna arbets- och materialinsatsen förrän man
demonterat och analyserat varje fönstermodul i detalj.
En slutlig redovisning kommer att genomföras för styrelsen och revisorer, samt övriga
intressenter.
 Under 2018 har arbetet med att gräva och dra fram fiber till Hedby byar fortsatt.
Installationerna i vissa fastigheter har också kommit igång. Därefter är det upp till
respektive fastighetsägare att upprätta individuella avtal med valfri leverantör av
tjänster för bredband, kabel-TV och ev. telefoni
Tyvärr så lämnar den utvändiga grävningen en hel del i övrigt att önska och i många
fall ser det ut som ett mindre slagfält på såväl tomter som vägar. Anslutningen av den
invändiga fiberroutern har också föranlett problem med själva driftsättningen för vissa
fastighetsägare.
Problemen har adresserats vidare till den ytterst ansvarige för detta projekt, Dala
Energi AB, för att få till en återställning av marken till ett acceptabelt skick, där så
behövs.
 Den gamla och åderlåtna projektorduken i bystugan har ersatts av en ny (via en privat
gåva).
 Styrelsens befintliga och aktuella aktivitetslista har under året kompletteras med ett
underlag på ytterligare 37 punkter, för vidare handläggning under 2019.
Åtgärder, underhåll och investeringar kommer att handläggas löpande i förhållande till
aktuell ekonomisk situation.
 I en informationsbroschyr publicerad under 2017 – Våra vägar i Leksands kommun –
kunde man bl.a. läsa följande:

Styrelsen kommer att fortsätta bevaka frågan under 2019, men den ska inte blandas
ihop med den ideella verksamheten i föreningen för Hedby Byalag
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1.5 Förteckning över genomförda föreningsmöten
 Under verksamhetsåret 2018 har föreningen genomfört två protokollförda
sammankomster, varav en ordinarie föreningsstämma och ett styrelsemöte, enligt
nedanstående förteckning.
Årtal

Starttid

Mötesforum

2018 2018-04-08

Datum

11:00

Styrelsemöte

2018 2018-04-29

10:00

Bystämma-Årsmöte

Närvarande

Frånvarande

4
20

Protokoll
3

JA
JA

1.6 Vidimering av verksamhetsberättelsen
 Vi intygar härmed att denna verksamhetsberättelse upprättats i bästa samförstånd inom
styrelsen för Hedby Byalag.
Hedby 2019-05-04

____________________________________________
Pär Hällman, Ordförande och ledamot

____________________________________________
Per Johansson, Kassör och ledamot

____________________________________________
Per Larsson, Ledamot

____________________________________________
Mikael Larsson, Ledamot

____________________________________________
Sanna Rick Löfgren, Ledamot

Sid 11/11

