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Nummer 1, 19 juni 2018 
 

 
Delas ut till alla hushåll på Brända, i Höbby & Kanngårdarna 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Hedbybladet utges av bystyrelsen 
Redaktion: Ulla Adefalk, Anna Österberg & Per Johansson 

E-post: hedbybladet@hedby.se 
Hemsida: www.hedby.se 
Följ Hedby på Facebook! 
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Styrelsen i Hedby Byalag 2018-2019 
 

 

styrelsen@hedby.se  
Ordförande Pelle Hällman 

Ledamot och kassör Per Johansson 

Ledamot Sanna Rick Löfgren 

Ledamot Mikael Larsson  

Ledamot Per Larsson 

Suppleant Laila Gustafsson Prosén 

Suppleant Tomas Linderstål 

  
valberedningen@hedby.se  

Valberedning Ulla Adefalk 

Valberedning Katarina Winge 
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Brändstuggu 

 
Hedby bystuga är en kär samlingsplats i vår by. Den byggdes 1934 och 
Andrew Wallgren var donator så att bygget kunde genomföras. Därav 
Wallgrens Rund, den världsberömda promenadslingan i byn, exakt 1 km lång. 
Genom åren har vi i byn haft stor glädje av vår egen ”Brändstuggu”. Som vi 
alla vet behöver alla hus underhållas för att kunna användas och det är aldrig 
gratis. I en del byar har man valt att sälja sin bystuga för att lösa 
ekonomibiten. Den genomsnittliga kostnaden för löpande utgifter i form av 
bara el, avfall och försäkring har under de senaste fjorton åren legat på c:a 
14.000 kr/år (för 2017 var den totala kostnaden 19878 kr). 
 
Tycker du att det är värt att behålla och sköta om vår bystuga så är du 
välkommen att ge ett bidrag. 
Det finns flera möjligheter att bidraga till underhållet av Brändstuggu. 

 Hedbykortet är ett gåvokort som du kan köpa mot ett valfritt belopp. 

Kortet kan användas vid högtider, uppvaktningar eller en sista 

hälsning. 

Du beställer gåvokortet hos Ulla Adefalk (070-6491944) eller Kina 

Sjöberg (070-6732049) och betalar via bankgiro 467-2648. 

Bidraget går oavkortat till underhållet av Brändstuggu. 

 

 Brändstuggulotteriet 

Nytt upplägg från 2018. För info se www.hedby.se 

 

 Uthyrning av bystugan är ytterligare en inkomstkälla för Brändstuggu. Den 

kan användas vid många olika tillfällen exempelvis fest, dop, bröllop, 

utställning, kurser eller sammanträden. Det kostar 400 kr/dygn att hyra hela 

bystugan och 200 kr/dygn att hyra antingen salen eller köket. För information 

och bokning kontakta Rolf eller Ulla Adefalk. (070-5598725)  

Under 2017 har Brändstuggu varit bokad med hyreskontrakt vid 12 
tillfällen. Det har varit kurser, dop, födelsedagskalas, bröllop och fester. 
Därutöver har bystämma, informationsmöten och andra byangelägenheter 
ägt rum där, för att nämna några av Brändstuggus ytterligare 
användningsområden. 
 
Fönsterrenoveringen har fortsatt enligt plan och i nuläget återstår ca 3 
fönster att åtgärda. Den gamla elen har i huvudsak bytts ut under 2017. 
Listan med övriga åtgärder som behöver vidtas innehåller många punkter, 
men dessa kommer att utföras i den takt som föreningens ekonomi tillåter. 

  

http://www.hedby.se/
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Smått & gott från år 2017; 
 

Midsommarfirande i Hedby 
 

Midsommaren firades i Hedby den 23 juni med vackert majad stång, servering 
med bl.a. praktfulla bakverk från byns damer, dans, mycket fint tal & alldeles 
fantastisk musik! Att det regnade just den dagen var kanske inte helt som 
planlagt, men nog kom det folk ändå! & väldigt trevligt var det!  
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Sommarfesten 

 
Den här sommarfesten, alltså!!! 

Så mycket trevliga människor (över 100 deltagare!), så fint förberett & väl 
genomfört med tipspromenad, quiz & dragning av Brända bylotteri. Grattis till 
alla som vann något  & bättre lycka nästa gång till alla oss andra  

 

 
 
 

 
Hedby bilbanemästerskap 2017 (som gick av stapeln före festen) 
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Julmarknad i Bäckasgården 

 
Än en gång blev det julmarknad i Hedby! Detta tack vare alla de som var med 
& gjorde en fantastisk insats för att marknaden blev den fina upplevelse vi har 
önskat från starten för sex år sedan. 
Vi vill passa på att tacka alla er som producerade & sålde era produkter på 
marknaden! Tack till er som kokade kaffe & bredde smörgåsar! Tack till 
korvgubbar & glöggummor! Tack till serveringsflickor & -pojkar! Tack till 
marknadsstånds- & vedbärare! Tack till snöskottare & tack till Euro med sin 
kusk! Sist men absolut inte minst till er som gästade oss; 

T A C K ! 
 

Brända Bönor/ Anna, Anna Kari, Kerstin, Sanna, Ulla 
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Bydagen 2018 

 
Över 30 personer slöt upp den 12 maj till den årliga bydagen där byns 
invånare samlas för att städa i och runt bystugan efter en lång vinter. 
Efter ett gott dagsverke avslutades det hela med inmundigande av korv, kaffe 
och hembakat. Ett stort tack till er alla som deltog. 

 

 ”Inventarie” i aktion … 

 

      
Handarbete … 
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Hans Per Persson – bildspel & berättelser 

 
Mästerfotografen Hans Per Persson föddes i Kanngårdarna Hedby 1876. När 
han dog 1959 efterlämnade han 26.000 glasplåtar och dessa är numera 
omhändertagna av ättlingen Lars Liss. I den stora fotosamlingen ingår ca 600 
bilder från Hedbys 75 gårdar. Lars Liss är oerhört insatt i den lokala historien 
kring fotosamlingen och han har då och då visningar med bildspel och 
berättelser kring bilderna. Den 2 april i år ordnade Djura Hembygdsförening, i 
samarbete med Hedby byalag, en sådan visning i Djura församlingshem. 
Visningen var mycket välbesökt och uppskattad. Alla bilder hanns inte med 
vid detta tillfälle, så det blev en uppföljare den 3 juni. 
 
 

 
 

Byns befolkning 

Det är inte helt lätt att ange exakt hur många människor som bor i Hedby. Det 
finns nämligen ett mörkertal. Det är en handfull personer som bor på byn 
större delen av året, men är skrivna på annan ort. Dessa är naturligtvis 
medräknade. Det innebär att det i dagsläget bor 102 personer på Brända, i 
Höbby och Kanngårdarna. 
 

Motionsrunda 

För motionärer i det mindre formatet kan det vara bra att veta att promenaden 
Wallgrens Rund är exakt 1000 m lång eller 1 km. Sträckan är uppmätt från 
Majstångsbacken och runt byn tillbaka till Majstången. 
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Nya bybor 

 
Gropgården på Brända fick tillökning den 12 april i år. Det var det lilla stora 
flickstoet Freja F som då kom till världen. Hennes mor heter Månbruna och 
hennes far heter Aldemarin och de är alla tre av nordsvensk ras. Senast det 
föddes ett föl på byn var 2013 då Zixten F 
kom till världen och han bor fortfarande på 
Gropgården. Där bor också Åskar och både 
han och Zixten F syns ofta på travbanorna 
runt om i Sverige.  
Jonas och Sara Florén har tre barn och 
tillsammans hjälps de åt med att sköta sin 
hästgård. Hästarna, hunden Gaspar och 
katten Mimmi räknas också till familjen och de 
står varandra mycket nära.  
När jag frågar Jonas om hur Frejas framtid 
ser ut berättar han hur han brukar lägga upp 
träningen. Egentligen har den redan börjat för 
Freja är redan van vid att ha grimma, ledas 
och göra som husse säger. Hon kommer att 
undan för undan få prova olika seldon och 
liknande redan som liten, mest på lek. Men det finns en tanke med det. Rätt 
som det är har hon blivit inkörd.  
 
Sara har just utbildat sig till brandman, så nu har Brända ett eget 
brandförsvar. Kanske öppnar hon brandstationen igen? 
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Äldst och yngst 

 
Nu i sommar blir vår kära Carmen Jansson 88 år. Det innebär att hon är äldst 
i byn. Carmen är född i Baskien i Spanien. Hon kom till Sverige 1955 och till 
Brända 1956. Yngst är lilla Irma som föddes den 13/9 2017. Hon bor i Höbby 
med sina föräldrar Anders och Pernilla Thunander samt storasyster Wilma. 
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När du får ett oväntat besök … 

Allt kan hända  
och givetvis på Brända 
 
En vacker sommardag den 7 juli 2017 kunde följande karavan av 
extraordinära gäster skymtas vid majstångsbacken. 
Vi förstår dem mer än väl … vem kan motstå ett stopp i denna idyll! 
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Berättelser från gårdar i Hedby 

Ollasgården i Höbby 

Historia  
Ollasgården var på sin tid en storgård med 8 kor och bestod av tre 
boningshushus med tillhörande uthus. På gården bodde Ollas Per Persson (f 
1848) och hans hustru Lassas Karin (från Rälta) samt två ogifta systrar Ollas 
Britta och Anna. En tredje syster Ollas Karin gifte sig och flyttade till Pellas. 
Det ursprungliga namnet på gården är Ollas men enligt historien ska Ollas 
Pers far när man varit i Stockholmstrakten och arbetat ha inbillat folk att han 
kunde spå, detta för att få nattlogi. Efter det har gården även gått under 
öknamnet Spåmans. 
 
Ollas Per och Lassas Karins barn Ollas Anders (f 1881) gifte sig och flyttade 
till Petters i Djura och gick sedan under namnet Petters far och var under 
många år kyrkvaktmästare i Djura. Systern Ollas Karin (f 1887) gifte sig med 
Oskar Sundin och flyttade till Stockholm. Efter makens död flyttade hon 
tillbaka och bodde sedan till sin död på 1980 – talet hos Petters Brita (gm 
Ingemar Hed) i Hökgården i Djura och gick då under namnet ”Faster” i 
folkmun.  Kuriosa är att Kristina Larsdotter (f 1821) eller ”Björskött Stina” som 
hon kallades var gift med den mer kände Nergårds Lars ”Björsköttn” Olsson (f 
1813) var höle (piga) åt Ollas/Spåmans i Forsbodarna. Efter Nergårds Lars 
död flyttade Stina till Höbby och bodde på gården i en egen stuga som finns 
kvar på gården fram till sin död 1906. 

Modern tid 
Idag står två hus kvar på gården, ett tredje som syns på en av bilderna från 
åkern flyttades tidigt 1900 -tal, troligen till Stockholms skärgård. Eftersom 
inget av barnen till Ollas Per tog över jordbruket moderniserades inte hus och 
uthus, vilket vi är glada för idag. Under 1960-talet påbörjades renoveringen av 
det vi kallar morfars hus (Ollas Per Persson) och var fram till 2013 en 
sommarbostad då vi tog över gården som femte eller sjätte generationens 
ägare. Vi upptäckte dock att det inte var helt lyckat att ha villa i Borlänge och 
gård på landet och vi bosatte oss därför permanent i Höbby. Vi hade en idé 
om att renovera Fasters hus och försöka få till det gamla med modern 
funktionalitet. Det ostörda läget med utsikt mot Brända och Hissberget i 
söderläge har vi försökt att utnyttja. Tomten röjdes från tonvis med sten och 
många lastbilar med fyllningsmassor behövdes för att skapa förutsättningar till 
en trädgård. Den stora utmaningen var dock att få till rätt proportioner på 
tillbyggnaden för att bibehålla husets utseende. Fönster beställdes med 
liknande mått som original fönstren som behållits och ritningen tog även 
hänsyn till det gamla päronträdet som fick stå kvar. 
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Invändigt har skorstenen och muren har renoverats så att kakelugnar, vedspis 
samt bakugn nu fungerar och kan användas. Golven har behållits och slipats 
och vi får leva med lite golvdrag för att ha såpskurade gamla golv och fönster 
med innanfönster. Övervåningens kammare och hall renoverades och 
befintlig panel och dörrar har sparats. Det återstår dock att renovera 
vindsutrymmet med rena timmerväggar och gammalt golv som ett extra 
utrymme för gäster eller fester. 
 
Man blir förmodligen aldrig färdig men vi planerar att renovera den gamla 
stugan med portlider som ”Björskött Stina” bodde i och sedan fokusera på att 
underhålla gården som den är. Vi är nöjda med resultatet och tycker att vi 
tillsammans med kunniga hantverkare och kreatörer lyckats behålla det gamla 
kombinerat med ett funktionellt boende i ett som vi tycker, ostört läge med 
utsikt över åkrar och berg. Just nu är det ett permanent, sommar och 
generationsboende (vi i fasters och mor/svärmor i morfars) tillgängligt för 
barn, vänner och bekanta att besöka oss på. Vägen som gick rakt genom 
gården har vi försökt att hålla öppen och leda runt gården så att den som vill 
gå från Hedby till Kanngårdarna via Höbby ska kunna göra det, den fungerar 
även som skoterled idag. 
 
Bilden tagen tidigt 1900 – tal visar 
det vi kallar Fasters hus från 
framsidan med från vänster Ollas 
Karin Sundin (faster), Ollas Anders 
Persson (Petters far), 
Sommarflicka, Ollas Anna 
Persdotter, Ollas Britta Persdotter, 
Oskar Sundin och Ollas Per 
Persson. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Samma vy som ovan från 1916 
och det mesta är bevarat förutom 
att en ny Lönn planterats. 
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Samma tagning tidigt 1900 – tal 
men från åkern. Som man kan se så 
står det hus som flyttats från gården 
kvar och det enda som nu finns kvar 
från den bostaden är de stenar som 
murstocken vilat på. 
 
 

 
 
 
 
Samma vy som ovan med den nya 
utbyggnaden. Päronträdet framför 
utbyggnaden är samma träd som 
står bakom huset på bilden från 
tidigt 1900 tal. Till vänster står den 
byggnad vi kallar ”Björsköttns” där 
Björskött Stina bodde de sista åren 
och som står på tur för renovering. 

 
 
 
 
Per-Anders Winge 
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Hedby tvättstuga 

 
Varje byggnad på Brända har sin egen historia. Tvättstugan som ligger 
bredvid Brändstuggu byggdes redan 1908. Då var det ett mycket modernt 
andelsmejeri. Byns bönder lämnade sin mjölk där och fick i stället smör, ost, 
kärnmjölk m.m. Det gick också att köpa mejeriprodukter där. Fäboddriften 
upphörde mer eller mindre, eftersom djuren nu var på hemmaplan. Mejeriet 
fungerade i många år och den sista invägningen gjordes i juni 1938. 
Andelsmejeriet byggdes om till andelstvättstuga med Hedby Byamän som 
ansvariga och den tvättverksamheten kom igång 1944. Den drevs i många år 
av bl.a. Karin Emnéus. Den såldes 1990 och fortsatte att brukas som 
tvättstuga i privat regi i några år. Därefter har denna byggnad stått vind för 
våg och förfallit. Många brändabor har beklagat sig över detta och ingen 
lösning på problemet tycktes finnas i sikte. 
Men den 17 december 2017 hände något. Helt plötsligt fanns det köpare till 
fastigheten. Två räddande änglar, nämligen Sanna och Rolf Rick boende på 
byn, slog till och satte igång direkt att planera för renoveringen. Trots vinter, 
snö och kyla har de redan 
fixat den ena kortsidan 
som bara var ett hål, samt 
lagat fönstren så att de är 
hela. Så har de städat, 
städat, städat…. 
 
Första prioritet är att 
snygga till utsidan, dvs 
rödmåla byggnaden, laga 
taket och göra en ny 
förstukvist.  Därefter ska 
de renovera insidan. Den 
planen är inte klar i 
nuläget, men det kommer 
i alla fall att bli en 
snickarverkstad där. 
Arbetet är i full gång och det är en njutning att gå förbi och följa utvecklingen. 
 

Kring lustgård och stuva 

satt en ängel och ruva 

En uppenbarelse vår hembygd fick 

den benämndes Löfgren Rick 

De fixar vår gamla tvätt 

med en gyllene pollett 

Samariter finns på vår jord 

Sanna mina ord 
 

Per Vers 
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Bredband 

 
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. 
 
 

 
 
 
Ett möte är inbokat med Dala Energi den 28/6 i bystugan, där information 
kommer att förmedlas kring bl.a. den fortsatta handläggningen och 
dragningen till respektive fastighet. 
Exakt tidpunkt kommer att anslås via föreningens informationskanaler. 
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Älglaget 

 
Varje höst, den andra måndagen i oktober, invaderas Brända av jägarklädda 
personer. Den morgonpigga Brändabon lägger genast märke till att något 
särskilt är på gång. Älgjakten har startat och det betyder att Brända fungerar 
som knutpunkten i denna verksamhet. Ett drygt 40-tal entusiastiska jägare får 
under en vecka ägna sig åt att jaga älg efter konstens alla regler. Detta är 
årets höjdpunkt för dem. På senare år har också ett flertal kvinnor börjat jaga. 
För att få deltaga måste man ha tagit jägarexamen samt klarat av de årligt 
återkommande skjutproven. Jaktledare för Forsbodarna och Gyllingsberget är 
Stefan Göras och han berättar att det är mycket planering och samverkan för 
att jakten ska fungera. Han poängterar att älglaget består av ett duktigt och 
ansvarskännande folk, som det går att lita på. Det är en god stämning och 
sammanhållning i jaktlaget och det är mycket viktigt för att gruppen ska kunna 
fungera. 
Älgstammen har på senare år blivit bättre och starkare och det märks inte 
minst på att älgkalvarna är både friska och bra i vikt. Detta beror på att man är 
noga med att skjuta ”rätt djur” enligt de bestämmelser som finns. Ett tecken 
på att älglaget fungerar är att det sällan inträffar skadskjutningar. 
Jaktlagets stolthet är 
det välutrustade 
älgslakteriet 
”Jaktlyckan” som 
älglaget lät bygga 
2007. En mycket 
god investering som 
gör det möjligt att 
hantera älgköttet på 
ett professionellt 
sätt. Hygien är A och 
O när det gäller 
hanteringen av kött. 
Här finns all 
utrustning som gör 
detta möjligt, inte 
minst att man har vatten från egen källa. 
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Midsommarbrudar 
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Aspen i Ösarvet 

 
I Ösarvet som ligger öster om Brända växer två 
enormt stora praktfulla aspar. Den ena blev av 
Skogsstyrelsen naturskyddsmärkt på 1970-talet. 
Skylten som sattes upp är sedan länge försvunnen, 
men inte aspen. Det är svårt att beskriva exakt var 
de växer för de står inte precis vid allfartsvägen. Är 
du intresserad av att se asparna så kan du fråga 
någon bybo, exempelvis Rolf Adefalk. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Historiska vingslag 

 
Kalastider 
År 1947 besöktes Djura prästgård av reportern Barbro Josephson på 
tidskriften IDUN. Mötet resulterade i en lång och intressant artikel som 
beskriver hur vardagslivet kunde se ut i byarna Djura, Hedby, Gråda, Rälta 
och Rältlindor. Livet i byarna handlade mest om arbetet på gården för att 
överleva. Reportern ställde frågan: 

- Men tiden då? Hur har alla dessa husmödrar med stora hushåll tid? 

- Har tid? Det är väl inte sagt. Men en gör sig tid! förklarar man. 

Förresten när man är många går ju allt arbete fortare. 

Man har nämligen kalasen som en arbetsform i byarna. Ska man t.ex. klippa 
trasor till trasmattor så ordnar man ett kalas. Det är inte särskilt roligt att sitta 
själv och klippa, sy ihop och göra nystan. I stället så ”budar” man byns kvinnor 
till traskalas, bjuder på kaffe, berättar historier, sjunger och delar upp arbetet. 
Det blir för det första en rolig kväll och för det andra får man arbetet gjort i ett 
huj. Ibland kan kalasen dra ut på tiden ordentligt till sena kvällen. 
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Det finns traskalas, vävkalas, ullspinningskalas, bakkalas, tröskkalas och 
slaktkalas m.m. 
Vid slaktkalasen råder specialregler. När en gård slaktar en gris kommer folk 
från fyra gårdar dit och får varsin fjärdedel av fläsket. På det viset får man 
färskt fläsk nästan hela året, så det är sällan man äter saltat fläsk. 

 
 

    
Källa: IDUN 1947 Barbro Josephson 
Framsidan på jubileumsnumret av IDUN 60 år. Den spinnande kvinnan är 
Ollas mor på Brända. 
 
 
Husförhör 
Ett husförhör under 1800-talet kunde pågå i flera timmar, varunder deltagarna 
fingo svara på frågor och läsa valda stycken ur bibeln. ”Aldrig få vi ha det 
riktigt bra, om sommaren åska och om vintern husförhör”, var ett ordstäv i 
bygden från den gamla goda tiden. Eftersom läskunnigheten inte var så 
synnerligen god hos alla, hände det ibland att den läsande stakade sig på 
något ord, blev nervös tillika, kunde det hända att det blev fullständigt stopp i 
läsningen. En djurakarl råkade under prästen Södergrens tid ut för den 
malören, att det blev stopp mitt i läsningen. Prästen sporde: ”Vad är det?” Då 
kom svaret: ”Jag körd kav (gick bet) hän”. Prästen på nytt: ”Vad säger du?” 
Svar på nytt: ”Jag körd kav hän.” Prästen förstod ingenting av vad som 
mannen talade om, vände sig till församlingen och frågade: ”Vad säger karn´” 
om körningen?” 

Källa: Gustav Dalmalm (Dalmalmspärmen) 
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Protokoll från föreningsstämma i Hedby Byalag 2018 
 

Tid: Söndag den 29 april kl.10.00- 12.00. 

Plats: Hedby bystuga. 
 

Närvarande: 
Per Johansson, Laila G Prosén, Sanna Rick Löfgren, Carina Larsson, Per 
Larsson, Kristina Sjöberg, Lars Sjöberg, Mikael Larsson, Albin Drejholt, 
Hans Olov Jobs, Francisco Zorrilla, Pelle Hällman, Per-Anders Winge, Kjetil 
Björklund, Kerstin Klinga, Irene Larsson, Anna-Lisa Gustavsson, Robert 
Elins, Ulla Adefalk, Rolf Adefalk. 

 
 

§ 1 Föreningsstämman öppnas 
Föreningsstämman öppnades av Per Johansson. 

 
§ 2 Val av ordförande för stämman 
Till stämmans ordförande valdes Pelle Hällman. 

 
§ 3 Val av sekreterare för stämman 
Till stämmans sekreterare valdes Laila Gustafsson Prosén. 

 
§ 4 Val av justeringsmän för stämman 
Till stämmans justeringsmän valdes Kristina Sjöberg och Sanna Rick 
Löfgren. 

 
§ 5 Fråga om stämman är utlyst i laga ordning 
Stämman beslutade att årsmötet var utlyst i laga ordning. 

 
§ 6 Fastställande av dagordning 
Stämman beslutade att fastställa dagordningen. 

 
§ 7 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2017 
Per Johansson redogjorde för verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 
2017. 

Stämman tackade för redogörelsen och gav sitt godkännande.  

 
§ 8 Ekonomi- och kassaberättelse för räkenskapsår 2017 
Per Johansson redogjorde för räkenskapsåret 2017. 
Stämman tackade för redogörelsen och godkände ekonomi- och 
kassaberättelsen för 2017. 

 
§ 9 Revisionsberättelse för 2017 
Kerstin Klinga läste upp revisionsberättelsen och föreslog 

stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2017. 
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§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017 

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. 

 
§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Inga inkomna motioner förelåg. 

 
§ 12 Val av styrelse 
Stämman valde följande personer att ingå i styrelsen: 
 
Pelle Hällman, Ordförande (1 av 1  år). Nyval/Omval. 

Per Johansson, ledamot (1 av 2 år). Nyval/Omval. 

Sanna Rick Löfgren, ledamot (1 av 2 år). Nyval/Omval. 

Mikael Larsson, Ledamot (2 av 2 år). 
Per Larsson, Ledamot (2 av 2 år). 

 
§ 13 Val av suppleanter 
Stämman valde följande personer att vara suppleanter: 

 

Laila Gustafsson Prosén, (1 av 2  år). Nyval/Omval. 

Tomas Linderstål, (2 av 2 år). 
 

§ 14 Val av revisorer 
 
Stämman valde följande personer att vara revisorer: 
 
Göran Linnman, (1 av 2 år). Nyval/Omval. 
Anna-Kari Sundberg Isaksson, (2 av 2 år). 

 
§ 15 Val av valberedning 
Stämman valde följande personer att ingå i valberedningen: 
 

Ulla Adefalk, (1 av 2 år). Omval/Nyval. 

Katarina Winge, (2 av 2 år). 
 

§ 16 Val av majstångskommité (midsommar) 
Stämman valde följande personer till majstångskommittén (1 av 1 år) : 
 
Kerstin Klinga  
Anna-Kari Sundberg Isaksson 

Per-Anders Winge 

Susanna Rick Löfgren 

Per Johansson 
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§ 17 Kommande aktiviteter 
Stämman fastställde följande aktiviteter: 

 Bydag den 12 maj 2018 kl.10.00. 

Ansvariga: Styrelsen för arbetsplan och arbetsgrupp. Per Larsson för 

kallelse. 

 Midsommarfirande den 23 juni 2018. 

 Sommarfest (knytkalas) i slutet av juli 2018. 

Ansvarig arbetsgrupp kommer att fastslå datum. 

Ansvariga: Pelle Hällman och Kerstin Klinga. 

 Höstfest, Nordiska delikatesser, 6 oktober 2018. 

Ansvarig: Kjetil Björklund. 

 Sommarfika i bystugan 2018. Sanna Rick Löfgren föreslog försäljning 

av fika i bystugan vid förslagsvis två tillfällen under sommaren, ex. i 

samband med att byn blir genomfart för cruising av gamla bilar/mopeder 

samt vid ett tillfälle när man kan samlas kring bilder från byn. Vidare 

föreslog Sanna att vi, för försäljning, tar fram en fotoalmanacka med 

bilder från byn. All försäljning till förmån för bystugan. 

§ 18 Övriga ärenden 

Under rubriken "Övriga ärenden" beslutade stämman följande: 

 Gräsklippning och underhåll runt bystugan under sommaren 2018 

kommer att fördelas enligt lista som Per Johansson sammanställer 

och som presenteras i Hedbybladet. 

 Hedbybladet fortlöper med Ulla Adefalk och Anna Österberg i 

redaktionen. 

 Anslutningen av fibernät ska enligt nuvarande information vara klart 

under 2018. Vi avvaktar vidare besked. 

 Per Johansson presenterade en ny modell av Brändstuggulotteriet där 

man köper andelar a´ 50 kr. 50 % av intäkterna går tillbaka till Hedby 

Byalag. Vinnarna kommer att presenteras på hemsidan samt 

kontaktas av Per Johansson. Ansvarig blir Per Johansson. 

 Kvarvarande fönsterrenovering uppskattas kosta mellan 15.000-

20.000 kr. Det finns utrymme i ekonomin för både utvändig målning av 

bystugan och slutförandet av fönsterrenoveringen. 
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 GDPR, dataskyddsförordningen, och de nya dataskyddsreglerna som 

startar 25 maj kräver i byalagets fall ett godkännande av alla vars 

namn som kommer att läggas ut på hemsidan. Alla närvarande på 

dagens årsstämma gav sitt godkännande till att sitt namn läggs ut på 

hemsidan och vidare beslutades det att frågan läggs in som en 

stående punkt på dagordningen för årstämman. 

 Rolf Adelfalk som idag sköter Hedbys facebooksida önskade förslag 

på ny ansvarig och frågan lämnades öppen för var och en att 

återkomma med förslag. 

 Frågan lyftes om vägförening för samfällighet S56 (Hedby, Höbby, 

Kanngårdarna) med anledning av Leksands kommuns information om 

ägaransvar för enskilda vägar. Dialog följde om att S56 i dagsläget är 

en samfällighet utan egen förening och/eller styrelse och ska inte 

blandas ihop med den ideella föreningen för Hedby Byalag. Vi 

avvaktar ytterligare information från kommunen om det framtida 

ansvaret. Per Johansson informerar kort att frågan var uppe på Hedby 

Byalags styrelsemöte 2018-04-08. (Utdrag från protokoll; Framtida 

vägunderhåll. Diskussioner pågår inom Leksands kommun om 

ägaransvaret för de enskilda vägarna. Styrelsen bevakar den fortsatta 

utvecklingen, men ser ingen direkt koppling till Hedby Byalag i 

nuläget, i enlighet med föreningens ändamål och stadgar.) 

 Kjetil Björklund föreslog att följande fråga lyfts på Hedby Byalags 

kommande styrelsemöte; Förslag att byn etablerar ett projekt för att 

återskapa tornet på brandstationen.  

§ 19 Föreningsstämman avslutas 

Stämmans ordförande Pelle Hällman tackade alla närvarande och 
förklarade årsmötet avslutat. 

 
 
Hedby den 29 april 2018 
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När du får ett spontant besök … 

Mors lilla Olle runt Brända gick 
vid bystugan han på fogden syn fick 
 
... och resten är nu historia. 
 
Tänk vad ett spontant besök mellan två personer kan utmynna i vad gäller 
stordåd. En av punkterna på föreningens/styrelsens aktivitetslista har varit att 
återställa den gamla hörslingan i bystugan (den gamla har gett upp för länge 
sedan). 
Av i huvudsak kostnadsskäl hade denna punkt inte hörsammats ännu, även 
om det är viktigt att kunna tillhandahålla en sådan facilitet i en samlingslokal. 
 
Denne Olle, även (o)känd som Per-Olof Larsson i Hedbergs, visade sig 
nämligen vara en expert på detta område. 
Efter några turer fram och tillbaka så kunde vi med stor glädje och tacksamhet 
pricka av denna aktivitet och numera kan vi presentera en anläggning i 
toppklass. 
Vårt tekniska orakel (och sponsor) kunde per 2017-10-03 förevigas efter väl 
förrättat värv. 

 
 

Vi till vår vän Olle på Brända 

ett tanke av tacksamhet sända 

Nu kan vi åter våra stämmor höra 

även med ett luttrat öra 
 

Per Vers 
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Kommande evenemang 2018; 

 

Midsommar 

Majstångsresning i Hedby (Brända) 
Midsommardagen 23 juni 2018 

 
Alla i byn, stora som små, är varmt välkomna att deltaga i förberedelserna för 
årets midsommarfirande. 
Klockan 10:00 börjar vi med traktorfärd och blomsterplockning. Samling vid 
Majstångsbacken. 
Klockan 11:00 blir det kransbindning och fika vid Bystugan. 

 

… …  
 
Klockan 16:00 är det traditionell majstångsresning med musik, spelmän, 
lotterier, kiosk, servering, m.m. 
Och … missa inte en spännande vernissage och föreläsning kring 
”midsommarbrudar” och dess tradition under själva midsommarfirandet, i 

samarbete med Dalarnas museum. 
 

 

Hjärtligt välkomna! 
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Sommarfest i juli 

Se efter affischer på byns anslagstavlor – den här festen vill ni inte missa! 
Inne & utanför bystugan blir det långbord & alla tar med egen mat. Grillar 
finns! Roliga aktiviteter för stora & små. Välkomna! 

 

Välkomna till ”Nordiska delikatesser” 

I början av oktober brukar Hedbys höstfest gå av stapeln. Detta är en kväll där 
vi samlas, pratar, äter & dricker gott, träffar gamla vänner & gör nya 
bekantskaper. Tycker du norsk rakfisk eller svensk surströmming låter 
spännande? Då är detta något för dig! Info kommer på byns anslags-tavlor, 
på hemsidan & Facebook när det närmar sig. 

 

Årets julmarknad i Hedby 

Lördag 15 december kl. 13 – 17 arrangeras den traditionella julmarknaden 
som i år är tillbaka på Joongården. Vi ser fram emot en julmarknad som 
kryllar av folk & som i god tradition erbjuder fina produkter från 
marknadsbodarna. Hästen Euro kommer med sin kusk Nina från Söderströms 
häst i Rättvik & kör de som önskar runt i byn. Det blir kafé med hembakat, eld 
i bålpannan, korv, glögg & vi hoppas verkligen att du kommer! 

Varmt välkomna! 

Är du intresserad av att delta i vår julmarknad med något hemlagat eller 
hemgjort kan du kontakta Kerstin Klinga på 073-9524703 
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Brändamål 
bävli 
åvassli 
ämlin 
kuppjerk 
bau 
tungle 
skettrost 
ku kur kuno  
Vill du veta vad orden betyder kan du gå in på www.hedby.se (om du 
inte redan vet förstås) 

 
 

Roligt folk 
 
Lille Per kände sig övergiven när alla i familjen var fullt sysselsatta med 
höskörd och andra bestyr på gården. Efter mycket funderande bestämde han 
sig för att rymma hemifrån. Sagt och gjort. Per gick iväg med bestämda steg 
mot skogen. Väl där satt han sig på en sten och väntade. Han väntade och 
väntade i en hel evighet, eller två, men ingen kom och letade efter honom. 
Efter ännu mer väntande bestämde han sig för att gå hem. Han klev in i köket 
och alla var fortfarande upptagna av sina sysslor. Då sa Per: 

- Å katta ha i kvar å!!! 

(Och katten har ni kvar också.) 

 

 

 

 

  

http://www.hedby.se/
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Annonser 

 
Gamla filmer efterlyses! 

  

Har du gamla filmer, super-åttor eller liknande som är inspelade på 
Brända? Hör gärna av dig till Rolf Adefalk i sådana fall. Han är 
intresserad av att kopiera gamla filmer som visar hur det var förr. 
Kontakt: 070-5598725 

 
 

 

 

 
Säljes under sommaren: 

 
Ägg från Joongårdens ofta väldigt fritt spankulerande hönor! 

 

Se i kyl-lådan på laduväggen på Joongården & hjälp dig själv! 
Anna&Kjetil 

 

 
 

Vi säljer: 

 

BRÄNDA HÄLSODROPPAR 

innehållande ingredienser som främjar immunförsvaret, 

matsmältningen & ph-balansen. 

Du kan köpa dem hos Ulla Adefalk eller Anna Österberg 
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INTRESSERAD AV ATT GÅ PÅ KURS i SKINNSÖMNAD & 

TRYCK? 

 
Hör då av dig till 

a n n a   ö s t e r b e r g 

Joongården Uttibrändsv. 3, 785 50 Djura SE 

Marcus Thranes gate 24, 2821 Gjøvik NO 

Mobil: +47 91510032 

 

 
 

ICA Nära Gagnefshallen 

Gagnefshallen är den mataffär som ligger närmast vår by. För den 
som inte har tillgång till egen bil finns möjligheten att få skjuts från 
Majstångsbacken till Gagnefshallen tur och retur varje onsdag. Är 
du intresserad kan du ringa och anmäla dig på 0241-61661. 
Tidpunkt för hämtningen får du reda på när du ringer.  
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Gräsklippning vid Bystugan 2018 
 

   
 
Föreningsstämman har bestämt att gräsklippning och renhållning ska ske 
runt och på gårdsplanen framför bystugan samt vid området runt 
sopbehållarna. 
Målsättningen är att arbetet ska utföras av olika familjer i byn, enligt upprättat 
schema nedan. Kan inte den enskilda familjen den tilldelade veckan får man 
själv ansvara för att byta med någon annan på listan. 
Utrustning för att genomföra arbetet får man själv ta med hemifrån. 
 
Vid frågor kontakta Per Johansson 070-541 22 84 eller pajo03@telia.com 

 
Vecka Namn Lokal adress Mobiltelefon Hem 
21 Sanna Rick Löfgren Hedbyvägen 109   
22 Kerstin Klinga Rossmyrvägen 10 073-9524703 0241-30220 
23 Robert Elins Utibrändsvägen 5 070-2567994 0241-30083 
24 Göran Linnman Wallgrens rund 14 070-5118823  
25 Stig Westberg Hedbyvägen 125 070-5557289  
26 Tomas Linderstål Gyllingsvägen 32-34 070-4442075  
27 Hans Nygren Hedbyvägen 104 070-5416567  
28 Catharina Linder Bystuguvägen 7 070-4950519  
29 Ann-Sofi Peterson Hedbyvägen 121 070-6919052  
30 Per Johansson Wallgrens rund 36 070-5412284  
31 PA Winge Nises väg 12  073-8216105 0241-30476 
32 Monika Höök Grytegård Wallgrens rund 32 073-0306563  
33 Bo Johansson Spikas rund 2 076-3975855  
34 Tore Simola Holpellas väg 5 070-5428796  
35 Tapio Aspfors Hedbyvägen 114 070-3622891  
36 Dan Andersson Wallgrens rund 35  0241-30482 
37 Mikael Larsson Rönningsgattu 6 076-8080008 0241-61959 
38 Carmen Jansson Gyllingsvägen 4  0241-30198 

  

mailto:pajo03@telia.com
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Vädrets makter 
 
 

Från vinterskrud … 
 
Kung Bore bjöd på en vinter som inte skådat dess like i mannaminne 
(åtminstone på över 30 år), enligt inbitna bybor som tillbringat en större del av 
sin livsgärning i denna vackra by, oavsett säsong. 

 

       
 

… till Brändablomster 
 
Så här fint blommade midsommarblomstren den 28 maj 2018. Har de 
blommat över till midsommar så går det bra att njuta av bilden i alla fall. 
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Gamla vykort anno 1937 
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Midsommarhandel … året var 1982 
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(Hedbybladet kan också läsas via hemsidan, www.hedby.se, med bättre bildskärpa). 

http://www.hedby.se/

