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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.  
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 tretton åren legat på ca 
14.000 kr/år. 

För närvarande pågår en renovering av bystugans gamla fönster, där 
målsättningen är att bibehålla den gamla strukturen och den speciella 
blyinfattningen, samtidigt som en renovering och modernisering genomförs 
med stor omsorg. 

 

Efter att har genomfört ett första ”provfönster” (S2) och utvärderat detta, så 
har vi därefter beslutat att fortsätta renoveringen i den takt som bykassan 
tillåter. I dagsläget så är fyra fönster renoverade (S2, S3, S4 och Ö1). 
Detta syns med stor tydlighet om ni beskådar dessa fönster utifrån. 
På två andra fönster (N1 och N2) har vi lagat och bytt ut trasiga fönster samt 
påbörjat reparation av dess fönsterbågar. 

Vi har också upprättat en plan för renovering och uppgradering av den gamla 
elen i bystugan. Denna fråga har diskuterats årligen på bystämmor sedan 
början av 1990-talet. 
Förutom utbyte av gamla – och farliga – ledningar så görs en översyn o/e byte 
av huvudcentral, säkringar, jordfelsbrytare, effektvakt m.m. 

  Ut med gamla, in med det …  
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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 (0241-30260, 070-6491944) 
eller Kina Sjöberg (070-6732049) och betalar via bankgiro 467–2648.  
Bidraget går oavkortat till underhållet av Brändstuggu. 

 Brändstuggulotteriet är ett annat alternativ för den som vill gynna 
Brändstuggus verksamhet. När du köper en lott à 500 kr, har du 
samtidigt chans att ta del av den totala vinstsumman på 22.000 kr, 
fördelat på åtta vinstnivåer, varav 10.000 i första pris. 
I ett lotteri där alla köpare får betraktas som vinnare i slutändan … går 
intäkterna oavkortat till Brändstuggus löpande förvaltning och 
underhåll. För vidare information gå in på www.hedby.se eller kontakta 
Rolf och Ulla Adefalk (0241-30260). 

 Uthyrning av bystugan är ytterligare en inkomstkälla för Brändstuggu. 
Den kan användas vid många olika tillfällen exempelvis fest, dop, 
bröllop 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 och Ulla Adefalk  
(0241-30260, 070-5598725). Det går även att boka Brändstuggu på 
nätet: www.hedby.se. 

 

Under 2016 har Brändstuggu varit bokad vid 14 tillfällen. Det har varit 
studentfest, kalas av olika sorter, informationsmöten, byangelägenheter och 
kurser. 
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Smått & gott från år 2016 
 

Midsommarfirande i Hedby 
 

Som alltid vackert, trevligt, underhållande…   
Mycket folk, perfekt majstångs-resning, härliga bakverk i serveringen, god 
korv, vackert majad stång, dans, musik & glädje!!! 
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Sommarfesten 

 
Vilken höjdare! Det var väldigt mycket folk – bystugan var fullsatt & i tältet 
utanför satt resten av gänget. Grilldoften spreds över byn, glasen fylldes med 
diverse gott & i byn lunkade, gick, småsprang folk & fä för att besvara de 
frågor som författats av Pelle med familj & för att – kanske - vinna ett 
eftertraktat 1:a-pris!  
Under kvällens genomfördes även dragningen i Brändstuggulotteriet (nr 2) 
samt en premiär för Brändas melodikryss, där deltagare i olika åldrar och 
sann laganda, med gemensamma krafter försökte lösa de musikaliska 
gåtorna som strömmade ut från högtalarna. 
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Nordiska delikatesser i Bystugan  

 
Den 3:e oktober var det fest i bystugan! Vi var ett trettiotal som träffades över 
en god måltid bestående av några av de delikatesser grannländerna Sverige 
& Norge kan bjuda på. 
Tack för ännu en fin höstfest & flera kronor i bystugans kassa! 
Festkommittén / Kerstin, Rolf, Anna Kari, Ulla, Kjetil & Anna 
 

Det var himla fint 
 
För femte året arrangerades julmarknad i vår fina by. De vackra 
omgivningarna som omkransade vår julmarknad & hela byns dalakultur 
skänkte en stämning som är svår att klä i ord…   

 

 
Foto: Annkie Hasselkrantz 

Vi som arrangerar marknaden önskar få den rätta atmosfären i form av det 
genuina, det vackra, det enkla, mysiga, omsorgsfulla & arbetar mycket för att 
just det ska genomsyra marknaden. För varje år försöker vi förbättra & 
vidareutveckla utan att exploatera. Vi bevarar det som får god respons - & vi 
får verkligen god respons; TACK! 
Till Bäckas kom ivriga försäljare som bjöd fram välsmakande, värmande, 
dekorativa & skickligt gjorda produkter. Ardennern Euro kom från Rättvik med 
sin förare Nina & de körde runt i byn med stora & små i släden. Korvgubbar & 
gummor, serveringsflickor & pojkar sålde fika, mat & glögg. Stämningen var 
hög både inne i huset & ute på tunet. Det strömmade in besökare – någon 
säger över 600 - & alla var med & gjorde dagen helt fantastisk!  
 

Tack till er alla som kom & var tillsammans med oss under dagen!  
Det var verkligen himla fint! 

 
Brända Bönor / Anna, Anna Kari, Kerstin, Ulla 
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Nya bybor 

Under det gångna året 2016 har inte mindre än fyra gårdar i Hedby fått nya 
permanentboende ägare. Det är ett fantastiskt tillskott i byn och 
HEDBYBLADET vill härmed hälsa de nya byborna varmt välkomna. 

Liselott Ambjörn flyttade från Åkersberga i Stockholm 
till Parkgården på Brända. Hon är kantor och har sin 
tjänst i Siljansnäs. Ibland tjänstgör hon även i Djura 
kyrka. När barnen flyttade ut ur boet började Liselott se 
sig om efter ett sommarställe i Leksandstrakten. 
Hennes föräldrar och syskon är nämligen bosatta i 
Leksand. ”Sommarstället” hittade hon på Brända när 
hon slog till och köpte Parkgården. 

Av sommarstället blev det ett permanentboende. 
Liselott har mycket på sin agenda med jobbet, 
renoveringar och anläggning av köksträdgården för att 
bara nämna en del. Att bo på Brända är som att hitta 
hem, säger Liselott. Hon stortrivs och njuter av byn och 
dess vackra omgivningar. 

 

Rolf och Sanna Rick Löfgren köpte gamla skolan i augusti 2014. Sanna är 
född i Gagnef och brukade som barn cykla omkring mycket i byarna.  
Redan då blev hon speciellt förtjust i Brända och har sedan dess drömt om att 
ha ett hus här. När hon träffade Rolf tog hon med sig honom på cykelturer till 
Brända och han blev också tagen av byn. Rolf är född i Tyskland och Sanna 
har också bott där innan de flyttade till Motala. De har gemensamt investerat 
åtskilliga renoveringstimmar i skolhuset och av skolgården har det blivit en 
trädgård. Sedan 2016 är de alltså bosatta på Brända. 
År 2015 köpte de även ytterligare en tomt på byn nämligen den där Malmes 

hus låg. Huset brann ner 2008. Där har de planer på att 
utöka sina odlingar. Sanna tycker att Brända borde kallas 
för Dalarnas Lustgård.  

Sanna arbetar på Patologen på Falu Lasarett. Rolf är 
journalist och fotograf.  
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Leif Träskgård och Marriot är från Köping. När de blev 
pensionärer ville de satsa på ett nytt projekt och började 
söka efter gårdar i Dalarna. De hann besöka en hel del 
ställen innan de fick ögonen på Sjödins gård i Höbby. 
Detta var i oktober 2016 och båda kände att det var alldeles 
rätt gård för dem. Affären gjordes upp och den 2 december 
fick de nyckeln till sitt nya hem. Katten Augusti fick följa med 
och han stortrivs på gården precis som husse och matte. 
Renoveringsplanerna är i gång men först gäller det att röja 
bland både det ena och det andra på den stora gården. 
Nu i vår står en köksträdgård högst på agendan. 

Leif och Marriot sa till varandra när de flyttade in: 
 - Tänk vad mycket spännande vi har att upptäcka nu!  

Innan de pensionerades arbetade Leif som träslöjdslärare och Marriot som 
möbelkonservator. 

 

Haaggården har också fått nya ägare. En ung, arbetsam familj köpte gården 
2016 och har redan hunnit med stora och omfattande reparationer både ute 
och inne. De gör i princip allting själva och har definitivt inga fritidsproblem. 
Där bor nu Jonas Forsberg med sambon Amanda och barnen Izak 4 år, Jack 
2 år samt hunden Freja. 

Att de hittade till Brända beror på att Jonas har släkt på byn och bodde i 
Höbby tills han var 9 år. Han känner sig hemma på byn och när Haaggården 
blev till salu valde de att flytta hit.  

Familjen trivs med lugnet i byn och att ha nära till naturen. Långa promenader 
med hunden är ett måste och det finns verkligen många olika promenavändor 
att välja bland. Dessutom är det relativt nära till ett flertal tätorter.  

Jonas arbetar som lastbilschaufför i Borlänge och Amanda är undersköterska 
i Leksand. 
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Bydagen 2017 

 

Foto: Rolf Adefalk 

 
Så här ser det ut när byns invånare samlas för att städa i & runt bystugan 
efter en lång vinter. Detta är årets städgäng med vuxna & barn som gjorde en 
rejäl insats som sedermera belönades med Bullens varmkorv och fika. 
Gott jobbat! 

 

Byns befolkning 

Det är inte helt lätt att ange hur många människor som bor i Hedby. Det finns 
nämligen ett mörkertal. Det är drygt en handfull personer som vistas på byn 
större delen av året, men är skrivna på annan ort. Dessa är naturligtvis 
medräknade. Det innebär att 98 personer bor 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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Berättelser från gårdar i Hedby 

Livet på Joongården 

Sedan 2009 har vi haft Joongården på Brända i vår ägo. Det har varit en 
fantastisk tid. Trots att det inte är ett helårsboende känner vi att det är här vi 
här hemma. Gård, by & grannar bjuder på så mycket fint & det är ett stort 
privilegium för oss att här ha möjligheten att realisera några av de drömmar vi 
har. 
Det första vi bestämde oss för, var att ta vara på de hus som faktiskt står på 
gården & vi startade med det uthus som låg värst till: Joonladu.  
Ladan som hade börjat sjunka ner i den fuktiga marken skrek på hjälp, & hjälp 
kom i form av en norrman med en stor mängd pågångsmod & många goda 
hjälpare! Tack till alla som tänkte, sågade, diskuterade, grävde, plockade ner, 
satte upp, dränerade, högg, eller satt & såg på medans ladan reste sig från 
marken… Byggnaden ger oss nu så mycket mys – speciellt under 
sommarhalvåret - & vi ångrar inte en sekund på den ödesdigra dagen när 
ladan plötsligt låg i två högar på marken; en hög med timmerstockar & en hög 
med taktegel. Processen med att byta ut dåliga stockar & ta vara på resten för 
att så bygga upp ladan på samma plats, med samma tak & med några nya 
element har lärt oss mycket vad gäller det att bevara en gammal traditionell 
dala-byggnad, men även föra den in i nutiden som har andra krav på funktion 
& innehåll. Ute-arealen runt ladan har sedan fått terrass, odling, växthus, 
hönshus & ingärdad äng. Sommarmorgonens första kaffekopp intas med 
lycka i hjärtat på denna plats. Hemma! 

  
Konst- & hantverksgrupper hör också hemma på Joongården. Vi har t.ex. haft 
besök av ivriga deltagare från Norge sedan första sommaren i byn. De är nu 
gårdens & byns trofasta vänner & vi ser varje år fram emot att de ska besöka 
oss & verkstaden. 
Verkstadshuset var det andra stora projektet. Med snickarbod på 
bottenvåningen & ateljé i andra våningen är det fina möjligheter för kreativitet 
& arbete året runt. Annas första riktiga egna ateljé - perfekt för en 
textilkonstnär & superduper även för små arbetsgrupper. Kjetils hyvelsamling 
har kommit hem…   
Det senaste tillskottet i aktiviteterna på Joongården är timmerkurser i regi av  
några av Norges bästa traditionshantverkare & i samarbete med kunskapsrika 
hantverkare & kulturvetare här i lokalområdet. Det har påbörjats ett litet 
timmerhus med en variation av knutar både från Sverige & Norge – vi får se 
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när det en gång står färdigt…   I sommar är det nämligen planer om att 
starta processen med att rekonstruera fejset, som en gång var en 
timmerbyggnad & som nu ska tillbakaföras till det ursprungliga med stockar 
från egen skog. 
I vintras kunde man under en veckas tid höra ljudet av hästbjällror från 
skogen & timmeryxors rytmiska hugg. På denna kurs fällde man & bearbetade 
40 träd från Joongårdens skog & körde fram timret med häst & vagn. 

 
Det var heeelt förbjudet med motorer i alla former – hästarna slet, norrmän & 
svenskar högg så svetten rann & alla drack begärligt av vattnet som 
skickades runt vid rastplatsen runt elden inne i skogen.  
Nästa steg är att timra konstruktionen som ska sättas upp runt fejsets 
innerväggar av sten.  
Vi ser fram emot fortsättningen… både med tanke på byggprojekt, kurser & 
det dagliga livet på Joongården. 
 
Ett stort tack till det som gjorde att vi landade på just Brända den där regniga 
dagen i juni för 8 år sedan, då vi stannade i Vansbro & köpte röda 
gummistövlar som skulle ta oss igenom meterhöga brännässlor & in i skogen 
mot Vargstenen som vi inte nådde fram till…  Vi har ännu mycket kvar att 
upptäcka! 

Joongårdens Anna & Kjetil 
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Kommande evenemang 2017 

 

  

Majstångsresning i Hedby 

Midsommardagen 24 juni 
 

Alla i byn, stora som små är varmt välkomna att deltaga i 

förberedelserna för årets midsommarfirande. 

 

Klockan 10.00 börjar vi med blomsterplockning. Samling vid 

Majstångsbacken 

 

Klockan 11.00 blir det kransbindning vid Bystugan 

 

Klockan 16.00 är det traditionell majstångsresning med musik, 

lotterier, kiosk, servering m.m. 

 

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. Dragning i Brändstuggulotteriet Nr 3. 
Välkomna! 

 

Välkomna till ”Nordiska delikatesser” 

I början av oktober brukar Hedbys höstfest gå av stapeln – så också i år! 
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 16 december kl. 13 – 17 arrangeras den traditionella julmarknaden 
som i år är tillbaks på Joongården, där vi startade denna tradition för 6 år 
sedan. Vi ser fram emot en julmarknad som kryllar av folk & som i god 
tradition erbjuder fina produkter från marknadsbodarna. Hästen är redan 
beställd – Nina från Söderströms häst i Rättvik kommer med Euro & kör de 
som önskar runt i byn. Det blir kafè med hembakade godsaker, eld i bål-
pannan, korv, glögg & kanske kommer tomten…  

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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Roligt folk 

Det var matdags och familjen satt runt bordet. När mor ställde fram grytan på 
bordet sa lillpojken:  

- Ja vill ha nö ana.  

- Ana ä tuppskit, svarade mor. 

nö= något, ana=annat 

Alrik var mycket utsatt och besvärad av skatorna som byggde bo i ett träd vid 
husknuten. Han bestämde sig för att göra något åt detta. När skatparet flög 
iväg passade han på att klättra upp på stegen så han nådde boet. Han 
samlade ihop äggen och kokte dem. Sedan la han tillbaks dem i boet och sa: 

- Nu kan döm ligg dan å ruva.  

Döm=dom, ligg=ligga, dan=där, å=och 

Historiska vingslag 

Byn Brända genomflytes av flera bäckar, som har sin upprinnelse i Hisberget 
och särskilt om våren är tämligen vattenrika. I dessa bäckar har byborna 
byggt sina dammar för klädtvätt och för brandskyddsändamål. Det är en fröjd 
att om våren få skåda och höra byns bäckar sorla under sin rastlösa färd 
genom de grönskande lövhagarna, där tusentals vitsippor blygt sig buga och 
där fågelsången ljuder dagen i ända. (Gustav Dalmalm, Dalmalmspärmen)  

Hugg fram byn 

I Höbby har det hänt en hel del de senaste åren. Ett flertal åretruntboende har 
slagit ner sina bopålar där. Det snickras och byggs för fullt i alla väderstreck. 
Byn har efter en lång vila fått nytt liv. Dessutom har man gallrat rejält och 
släppt in både ljus och luft. En eloge till Höbby-folket. BRAVO!!!  

Strandtomt på Brända 

Under den senaste istiden låg hela Hedby under vatten. Endast Hisberget 
stack upp ovanför havsytan. Detta var länge sedan och undan för undan drog 
sig havet tillbaka. Vid Nedre Hisbergsvägen kan man se tydliga spår av isens 
verkningar och där går högsta kustlinjen. Detta betyder att platsen där vi har 
våra stugor och gårdar en gång varit riktiga strandtomter. Tur att inte 
taxeringsmyndigheterna var på hugget då!!!  
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Annonser 

 

 

 

Inspirationsdagar 2017 Hedby Brända 
 

Varmt välkommen till en helg där verklighet och drömmar förenas! 

Lördag den 15/7 kl. 10-18 

Söndag den 16/7 kl 10-16 

Hos ett 30-tal olika utställare kan du prova på olika behandlingar, 

healing, massage, andlig vägledning, coachning, readings, aurafoto m.m. 

Försäljning av kristaller & mineraler, drömfångare, böcker, smycken, 

kort m.m. 

Anna & Mattias 

Tel 070-216 14 27 

 

Mer info finns på facebook samt hemsida www.harligtliv.se  
 

PS. Flera av våra utställare behöver sängplats, har du 

övernattningsmöjligheter för någon, hör gärna av dig till oss!  

 

 
 

Pellasgården 
 

Hos oss kan du köpa ägg i alla färger. 
Beroende på tillgång kommer det också att finnas grönsakslådor 

med allehanda grönt – de blir klara längre fram i sommar. 
Blir det bra ”bi - väder” kommer vi som vanligt att ha honung, den 

blir klar under september månad. 
 

Välkomna! 
Kerstin & Sture 0241-30043 

 

 
  

http://www.harligtliv.se/
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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 

 

 
Loppis 

 
I slutet av juni kommer Liselott Ambjörn i Parkgården att öppna 
sina portar för en riktig byloppis. Öppettiderna varierar och mer 

information finns på Majstångsbackens anslagstavla. 
 

 
Till Salu 

 
Färska ägg från frigående höns. 

Nyinkomna lammskinn i olika färger, lämpliga för t.ex. barnvagnen. 
Lammlåda kan beställas med leverans under senhösten. 

Lammlåda innehåller styckade delar av helt eller halvt lamm. 
Lammkorv finns. 

Ring för beställning och prisuppgift. 
 

B.F. Gård 
Thunander tel 070-2102540 
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Timringskurs på Joongården 3 – 7 juli 

Om du har lust att bekanta dig med konsten att timra kan vår kurs i 
vecka 27 vara något för dig!. Vi ska då timra kärnan till fejset på 
Joongården som så ska rekonstrueras i höst. Timret är hugget i 

vintras & kört fram med häst & ska under kursen huggas med yxa 
enligt metod från 1800-talet. Instruktör är Henning Olstad – en 

kunskapsrik traditionshantverkare från Gudbrandsdalen i Norge.                                                                       
Du är välkommen att vara med antingen hela kursen eller under 2 
dagar. För program & prisinformation, kontakta Kjetil Bjørklund på 

telefon +47 90078987 

 
 

Önskas hyra: 

Hus/sängplatser vecka 42, 43 & 44 

Har du ett hus eller rum som kan hyras under vår höstkurs v. 42-44? 
Kontakta Anna eller Kjetil på Joongården +47 91510032, +47 90078987  

Arbetshjälp sökes v. 42, 43 & 44! 

Vi söker dig som kan tänka dig att arbeta med matlagning under v. 42-44. 
Kontakta Anna på Joongården tfn. +47 90078987. 

 
 

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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Protokoll från bystämma/årsmöte 2017 
 

Tid: Lördag den 29 april kl.10.00- 11:30. 

Plats: Hedby bystuga. 
 

Närvarande:  
Per Johansson, Kjetil Björklund, Tomas Linderstål, Per Larsson, Mikael Larsson, 
Laila G Prosén, Per-Anders Winge, Katarina Winge, Anna-Karin Sundberg 
Isaksson, Ulla Adefalk, Anna Österberg, Rolf Adefalk, Carina Larsson, Gunnar 
Thunander, Anna-Lisa Gustavsson, Robert Elins, Susanna Rick Löfgren, Monika 
Linderstål, Kerstin Klinga, Anders Lundin med sällskap, Irene Larsson, Sture Lindh. 

 
 

§ 1 Föreningsstämman öppnas 
Föreningsstämman öppnades av Per Johansson. 

 
§ 2 Val av ordförande för stämman 

Till stämmans ordförande valdes Kjetil Björklund. 

 
§ 3 Val av sekreterare för stämman 

Till stämmans sekreterare valdes Laila G Prosén. 

 
§ 4 Val av justeringsmän för stämman 

Till stämmans justeringsmän valdes Ulla Adefalk och Robert Elins. 

 
§ 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 2016 

Per Johansson redogjorde för verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2016. 

Stämman tackade för redogörelsen och gav sitt godkännande.  

 
§ 8 Ekonomi- och kassaberättelse för räkenskapsår 2016 
Per Johansson redogjorde för räkenskapsåret 2016. 
Stämman tackade för redogörelsen och godkände ekonomi- och kassaberättelsen 
för 2016. 

 
§ 9 Revisionsberättelse för 2016 

Anna-Karin Sundberg Isaksson läste upp revisionsberättelsen och 

föreslog stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2016. 

 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016 

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
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§ 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 l år). Nyval/Omval. 

Per Johansson, Ledamot (2 av 2  år). 

Kjetil Björklund, Ledamot (2 av 2  år). 

Mikael Larsson, Ledamot (1 av 2 år). Nyval/Omval. 

Per Larsson, Ledamot (1 av 2 år). Nyval/Omval. 

 
§ 13 Val av suppleanter 

Stämman valde följande personer att vara suppleanter:  

Laila G Prosén, (2 av 2  år). 

Tomas Linderstål, (1 av 2 år). Nyval/Omval. 

 
§ 14 Val av revisorer 

Stämman valde följande personer att 

vara revisorer:  

Göran Linnman, (2 av 2 år). 

Anna-Karin Sundberg Isaksson, (1 av 2 år). Nyval/omval. 

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

Per-Anders Winge, (2 av 2 år). 

Katarina Winge, (1 av 2 år). Omval/Nyval. 

 
§ 16 Val av majstångskommité (midsommar) 

Stämman valde följande personer till 

majstångskommittén, (1 av 1 år): 

Kerstin Klinga – samordnande för första mötet. 

Anna-Karin Sundberg Isaksson. 

Per-Anders Winge. 

Susanna Rick Löfgren. 

Per Johansson. 

 
§ 17 Kommande aktiviteter 
Stämman fastställde följande aktiviteter: 

 Bydag den 27 maj 2017 kl.10.00. 

 Midsommarfirande den 24 juni 2017. 

 Sommarfest (knytkalas) i slutet av juli. Ansvariga: Pelle Hällman och Kerstin 

Klinga. 

 Höstfest, Nordiska delikatesser, i september-oktober 2017. Ansvarig: Kjetil 

Björklund. 
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 Julmarknad (privat arrangemang) i december. Uppskattat evenemang med 

stämmans förhoppning om julmarknad även 2017. 

 
§ 18 Övriga ärenden 

Under rubriken "Övriga ärenden" beslutade stämman följande: 

 Gräsklippning och underhåll runt bystugan under sommaren 2017 (med start 

på bydagen) fördelas enligt lista som Per Anders Winge kommer att sätta 

samman. 

 Hedbybladets nya redaktion blir Ulla Adefalk och Anna Österberg. 

 Anslutningen av fibernät ska enligt nuvarande information preliminärt vara 

klart under våren 2018. Arbete med detaljplanering och grävning kommer att 

påbörjas under 2017. 

Företaget Rejlers Sverige AB, som arbetar på uppdrag av Dala Energi Elnät 

AB, kontaktar alla berörda fastighetsägare. Skyltarna om fiber vid 

tomtgränser kommer inom kort att plockas bort. Dessa är tänkta att 

återanvändas av leverantören. Ett antal frågor ställdes på årsmötet och 

stämman uppmärksammade ett informationsbehov ut till byborna. 

 Brändstuggulotteriet - en lägesrapport redovisades och stämman fastslog att 

vi (Hedby Byalag) ska fortsätta med lotteriet. 

 Brandskyddsutbildning om brandskydd för hem och fritid arrangerad av 

Leksands brandkår a´ 1,5 timme kommer att erbjudas byborna inom Hedby 

byar. 

Plats: Hedby bystuga. Datum: Flera tillfällen kommer att erbjudas. Styrelsen 

återkommer med datum. Anslag kommer att sättas upp på byns anslagstavlor 

och läggas ut på såväl hemsida som Facebook. 

 Stämman uppmärksammades på att det har blivit en avstjälpningsplats för 

träd, buskar etc. på ett område inom S:56 (i närheten av Kerstin Klinga). 

Stämman noterade detta och föreslog att var och en i byn tar ett eget ansvar i 

frågan att inte kasta något där. 

 Susanna Rick Löfgren lyfte frågan om att eventuellt få köpa en del av 

marken vid bystugans gårdsplan, närmast Rick Löfgrens tomt, för privat 

parkering. Stämman beslutade att nyttjad plats tillsvidare får fortsätta att 

användas för Rick Löfgrens parkering och gav styrelsen i uppdrag att bereda 

frågan inför beslut av bystämman. 

§ 19 Föreningsstämman avslutas 

Stämmans ordförande Kjetil Björklund tackade för ett väl förberett årsmöte samt 

riktade ett tack till alla som gör en insats för byn och förklarade årsmötet avslutat. 
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Gräsklippning Bystugan 2017   
 

  
 
Bystämman har bestämt att gräsklippning och renhållning ska ske runt bystugan 
och planen framför. OBS nytt för i år är att även hålla rent runt sopcontainrarna. 
Detta är markägarens krav för att få ha dem där. Några familjer i byn ska under 
året sköta om detta. Kan inte den enskilda familjen den tilldelade veckan får man 
själv ansvara för att byta med någon annan på listan.  Utrustning för detta får 
man själv ta med hemifrån. 
Vid frågor kontakta P-A Winge 0738-21 61 05  
eller per-anders.winge@trafikverket.se  
 

Vecka  Namn  Mobil  Telefon 

21 Bydagen      

22 Mattias Mogren 070-216 14 27 30028 

23 Anders Lundin 070-4197843   

24 Laila Bigander   30144 

25 Ove Nordenhök 070-2697554   

26 Susanna Rick Löfgren     

27 Pelle Hällman 070-6300386   

28 Ivares Lund/Sellberg    30033 

29 Tomas Linderstål 070-4442075 08-7607434 

30 Rolf Adefalk   30260 

31 Sture Bjarby 0730-94 14 55 30043 

32 Göran Sandström 073-9201652   

33 Anders Thunander 070-3595609   

34 Kerstin Klinga  073-952 47 03 30220 

35 Bengt Klinga 070-745 19 03   

36 P-A Winge 0738-216105 30476 

37 Looken 070-3604426   

38 Kalle Eriksson 070-441 05 04 30406 

mailto:per-anders.winge@trafikverket.se


  
23 

 

 
 

 
Foto: Anna Österberg 
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(Hedbybladet kan också läsas via hemsidan, www.hedby.se) 

http://www.hedby.se/

