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Med anledning av den rådande pandemin (Covid-19) så har ingen
föreningsstämma kunnat genomföras för 2021 i skrivande stund.
Vi planerar att genomföra en föreningsstämma/ett årsmöte senare under året,
avseende verksamhetsår 2019 och 2020, sannolikt i ett såväl lokalt som
digital format.
Granskning av de ekonomiska räkenskaperna för 2019 och 2020 är utförd av
föreningens revisorer.
De ledamöter som valdes vid årsmötet 2019 upprätthåller som interimslösning
det löpande arbetet fram tills en ny föreningsstämma kan genomföras, enligt
ett styrelsebeslut per 2020-09-26 och i förhållande till gällande föreskrifter i
föreningens stadgar och gängse juridisk praxis.
I Hedbybladet för 2019 finns några bilder på styrelsens medlemmar att
beskåda.
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Brändafåglar
Rosenfinken har blivit en vanlig besökare vid byns fågelbord.
Ursprungligen kommer den österifrån men sedan 1960-70 talet är den bofast
hos oss.
Rosenfink Carpodacus erythrinus
Läte ”Nice to meet you”.

Foto: Annkie Hasselkrantz
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Hedbybladet

Det första numret av Hedbybladet utkom 2009 och har sedan fortsatt att
produceras med minst en utgåva varje år. Inalles är vi i och med detta
nummer uppe i totalt 13 årgångar – i rad – fördelat på 17 nummer.
Samtliga utgåvor finns att tillgå digitalt via föreningens hemsida –
www.hedby.se.
De digitala versionerna ger dig som läsare en möjlighet att själv välja storlek
på dokumentet och ger också en betydligt bättre bildkvalité.
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Hemsidan

Vi rekommenderar alla att göra ett digitalt besök på vår hemsida –
www.hedby.se – där det finns mycket intressant information att ta del av
(förutom ovan- och nedanstående axplock).
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Brändstuggu

???? Behöver-Brända-Bystuga-Bevaras ????
Vår kära bystuga (Brändstuggu) har i hela 87 år varit byns naturliga
samlingsplats för allehanda sammankomster, såsom:
bystämmor, fester, kalas, bröllop, föredrag, yoga, film, teater, kurser, dans,
luciatåg, auktioner, högmässor, studiecirklar, utställningar, älgbal … för att nu
nämna några av alla förekommande aktiviteter.
Förvaltning och underhåll av bystugan är förenat med mer eller mindre stora
kostnader.
Detta rör sig om allt från löpande förvaltningskostnader i form av el,
avfall/sophämtning och försäkring till kostnader för bl.a. förbrukningsvaror.
Föreningens intäkter kommer i huvudsak från överskott i samband med
midsommarfirandet, uthyrning av bystugan och inkomna gåvokort.
Normalt täcker dessa intäkter de löpande driftskostnaderna, men det är inga
garanterade intäkter och de kan också variera kraftigt mellan olika år (där
kostnaderna kan överstiga intäkterna).
För räkenskapsåret 2019 uppgick t.ex. de fasta kostnaderna för den normala
driften (el, vatten/avfall och försäkring) till 23 479 kr och för 2020 landade
motsvarande siffra på 19021 kr.
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I detta sammanhang kan det påpekas att sommarfesten och dess
omkostnader hanteras helt i ideell regi och belastar således inte bykassan,
samt att julmarknaden sker i privat regi via konstellationen ”Brända bönor”.
Även Hedbybladets omkostnader hanteras på ideell basis.
Behovet av större och viktiga renoveringar av bystugan har också börjat bli
alltmer påtagligt under de senaste åren.
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.
 Hedbykortet är ett gåvokort som du kan köpa mot ett valfritt belopp.

Kortet kan användas vid högtider, uppvaktningar eller som en sista
hälsning. Hedbykortet beställer du av Ulla Adefalk (070-649 19 44) o/e
Kina Sjöberg (070-673 20 49) och du betalar in via föreningens
bankgiro 467-2648. Bidraget går oavkortat till underhållet av
Brändstuggu.
 Du kan prenumerera på/köpa en andel (eller flera) i Brändstuggus
andelslotteri. Läs mer om detta på hemsidan, www.hedby.se
 Du kan …

Kerstin K, Tomas L, Ulla A,
Lisbeth, Fia, Stig W, Monika H,
Anna-Lisa, Robert, Lasse S,
Cattis, Eva G, Maja K, Göran S,
Per L, Carina L, Sanna, Denice,
Birgitta W

Andelslotter!
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Uthyrning av bystugan
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
(0705598725). Mer information finns på hemsidan.

Bystugan erbjuder bl.a. bredband (100/100), WiFi, projektor (takmontering
pågår på bilden ovan), 100 tums projektorduk, HiFi med surroundljud, fast
chromecast, blue-ray-spelare, mobil handikappramp m.m. Husgeråd och
köksutrustning finns för minst 50 ”kuvert”, vilket är max antal tillåtna personer i
lokalen, enligt gällande bestämmelser för brandskydd.

8

Nya bybor
Nyårsafton 2020/21 var det ett riktigt busväder på Brända.
Det var en rejäl snöstorm med alla tillhörande ingredienser såsom starka
vindar, snö och kyla. Det var med andra ord en dag när det mesta var
motvalls. Just denna dag flyttade Gerd Vanhanen från Stockholm till
Pellasgården på Brända. Dessutom körde bilen fast i snön. Hon berättar att
så fort hon satte nyckeln i dörren och gick in i sin stuga, så kände hon sig
hemma. Men prövningarna var inte slut för januari inleddes av en riktig
köldperiod.
I dag är hon inbodd och trivs gott. Nu har hon nära till barn och barnbarn som
bor på gården. Numer kan Gerd även titulera sig mormor.
Gerd jobbar fortfarande heltid som löneadministratör på IOGT i Stockholm, en
dag på plats och de andra dagarna hemifrån Brända på distans och det
fungerar mycket bra. Nu kan hon träffa lilla Allis varje dag, nästan.
PS. Mormor har också ett specialintresse, nämligen en Ford Mustang som
hon brukar deltaga i Classic Car Week med. DS.
UA
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Smått & gott från år 2020
Midsommarfirande i Hedby
Sommarfesten
Nordiska Delikatesser
Julmarknad
Tänka sig att … ingen av ovanstående klassiska huvudaktiviteter fick chansen
att se dagens ljus under dessa underliga tider, men håll ut – det finns alltid en
morgondag.
Till råga på allt så tog även pandemin (?) knäcken på vår fina majstång.
En extra stormig och blåsig dag (5/5) så gav stången upp och gick helt enkelt
av. Enligt planeringen skulle stången tas ner på bydagen den 15/5, för en rejäl
och sedvanlig genomgång, men vädergudarna ville annorlunda. Ett extra tack
till Lasse Sjöberg som snabbt och rådigt flyttade undan allt bråte och som tur
var kom ingen till skada.
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Bydag 2021
Men … en patrull med ca 30 deltagare lyckades vi skramla ihop – i sann
Coronaanda – till en by- och städdag runt bystugans domäner.
Sedvanligt serverades korv med bröd och fika med dopp till den tappert
kämpande skaran.
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Carmen 90 år
Idésprutorna Pelle Hällman, Per Johansson och Kerstin Klinga var ansvariga
för utformningen av Carmens 90-årsfirande. Med matematisk precision fick
byns födelsedagsfirare högtidligt tåga ut på Pelle och Päivis åker till den pinne
som stämde med det tilldelade numret. När vi alla stod där på rätt Coronaavstånd kom Carmen. Hon fick sätta sig på ”scenen” och såsom varande
huvudpersonen celebreras i denna unika happening.
Efter födelsedagssång, hurrarop, applåder och diverse spontana
glädjeyttringar serverades vi alla både bubbel och underbart goda snittar.
Därefter vidtog presentöppningen. Vi som var närvarande fick uppleva en
fantastisk och annorlunda fest som annars inte hade kunnat genomföras alls.
Det vackra vädret förgyllde ytterligare Carmens minnesvärda högtidsdag.
UA
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Berättelser från gårdar i Hedby
Forsström
Selma Forsström (1889-1953) var född i Fors. Hon var sömmerska och
arbetsflyttade, som så många andra till Stockholm, närmare bestämt till
Kungsholmen år 1908. När hon väntade barn flyttade hon hem till byn. Hon
fick då hjälp av släkten i Jobsgården. De ordnade med en avstyckning (Hedby
11) som räckte till ett potatisland och att bygga en liten stuga på. Där fick
Selma och Lars-Erik ett eget hem.
Lars-Erik (1916-1994) var på grund av polio något rörelsehindrad. Han gick
med stöd av en käpp och tog sig fram på vägarna med hjälp av en 3-hjulig
moped. Han trivdes gott när han fick prata och skratta med folk och hade lätt
för att få kontakt. Hade man problem med sin cykel så var alltid Lars-Erik en
räddande ängel. Han kom att ägna mycket av sin tid till att måla tavlor och
teckna och blev en riktig bykändis. Motiven hittade han oftast i närområdet.
Förmodligen finns det minst ett alster av Lars-Erik i varje gård på byn. År 1988
hade han en fin utställning i Bystugan som var mycket välbesökt. Om du är
nyfiken på hans konst så finns det tre oljemålningar att beskåda i bystugan.
UA
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Börtemarks
När Lars-Erik gick bort såldes huset och blev ”sommarstuga”. I dag ägs det av
familjen Börtemark som har stadiga rötter i byn. Familjen består av mor Maria,
far Claes och de tre barnen Elvira 18 år, Emelie 16 år och Vilmer 12 år.
Familjen Börtemark bor i Stockholm när de inte är på Brända.
Lars-Eriks hus var på 70 kvm, om man räknar med nedervåningen plus
övervåningen som har snedtak. Det behövdes mer yta för att familjen skulle
kunna bo bekvämt. De funderade och klurade och kom fram till att bygga ut
huset åt båda hållen. Planlösningen är verkligen genial. Huset är numer 120
kvm… och det märkliga är att det inte märks vid första anblicken …
År 2019 påbörjades om- och tillbyggnaden och på 6 månader var huset färdigt
att flytta in i, närmare bestämt på Kristi Himmelsfärdsdagen 2020. Den lilla
stugan hade blivit ett stooort hus som genom ett trolleri …
UA
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Byns befolkning
Det är inte helt lätt att ange exakt hur många personer som bor i Hedby
eftersom det finns ett mörkertal. Det är en handfull personer som bor i byn
större delen av året, men är skrivna på annan ort. Naturligtvis är de
medräknade. Detta innebär att det i dagsläget bor 95 personer på Brända, i
Höbby och Kanngårdarna. Av dessa invånare är 15 barn. Vid större helger
och sommartid brukar befolkningen mångdubblas av besökande släktingar,
ättlingar och deras vänkretsar… och det finns plats för alla.

Äldst och yngst i byn
I sommar fyller vår kära Carmen Jansson 91 år. Det innebär att hon är äldst i
byn. Carmen är född i Baskien, Spanien och kom till Sverige 1955. Till Brända
kom hon 1956.
Yngst på byn är Allis Wiborg. Hon är född den 5 oktober 2020 och bor i
Pellasgården på Brända tillsammans med mamma Helena Vanhanen och
pappa Micke Wiborg. I stugan bredvid bor närmaste grannen som är mormor
Gerd.

16

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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Historiska vingslag
Förr var det nog vid gifte ofta inte fråga om kärlek, utan de gamla skulle ha en
måg, ”söm hadd måckel tjög sneser pund ladun å en duktin dingstack atta
fäjsä.” (som hade många tjog snes under ladan och en stor dyngstack bakom
lagården.)
En gubbe körde bort friaren, han hade ingen annan väg än genom
gliddjen,(gluggen, fönstret) men då åtra (ångra) gubben sig och ropa honom
tillbaka samma väg. Efteråt tyckte mågen: den gånjen, vass kanna tre, va jä
allt tåvu söm kröp täbaks! (den gången, svordom, var jag allt tokig som kröp
tillbaka.) Men gubben var glad för att han slapp fol (fodra) nöga (någon)
gammeljänta tä (till) dödager.
Av Anna Haag i Karl Erik Forsström bok ”Med Dalälven från källorna till havet”
Del 1 Ljura och Gagnef sid 48. (Lägg märke till den ålderdomliga stavningen
på Ljura)
UA

Projekt Haag Anna
För en tid sedan föddes en idé om att sortera och göra en sammanställning
av Haag Annas efterlämnade skrifter. Vi är några som ska försöka genomföra
denna idé. Mer om detta i kommande ”Hedbybladet”.
Haag-Anna (1893 – 1975) var en riktig kraftkvinna som har haft stort
inflytande på byns utveckling genom åren. Hennes huvudsakliga livsuppgift
var att undervisa och lära Brändas uppväxande släkte att läsa, skriva vacker
skrivstil, räkna, sjunga, spela teater m.m. Hon hann med att bilda flera
generationer och arbetade som lärarinna fram till år 1957. Utöver
undervisningen har hon på ett professionellt sätt dokumenterat Brändafolkets
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olika sysselsättningar såsom kolning, fäbodliv, osttillverkning, kärning av smör
och mycket annat som hörde byns vardag till. Dessutom var hon aktiv i byns
utveckling. Här följer ett litet smakprov:
Skrädderi, sömnad
De kläder som syddes för en karl voro skjorta, byxa, väst, rock eller päls. För
en kvinna: särk, övdel och hängselsärk, snörliv randigt eller skinnsnörliv,
kjortil, förklä, svarttröja, hätta eller hatt.
UA
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Brända cyklar
”Cykelns historia beskriver cykeln som ett transportmedel bestående av två
hjul som kräver förarens balans och muskelstyrka. De första cyklarna
konstruerades i slutet av 1700-talet. Materialet har varierat från trä till metall
och plast.”
Den 14 juli 2020 ändrades historien då Ollas Claes Mellqvist kom cyklande
genom Brända på sin egenhändigt designade hembygdscykel, som dessutom
är ”hembyggd”. Efter detta historiska datum har Claes skapat fler dylika
mästerverk och nyligen syntes han cyklandes på cykel nummer 4. Cyklarnas
ramar är gjorda av återvunna skateboardbrädor. Alla detaljer är hemhandgjorda inklusive cykelsadlarna. Cyklarna väger ungefär som en vanlig
järncykel och de är 3-växlade. Alla cyklarna har en egen personlighet och
design och tillverkningstiden är c:a 200 timmar per styck. Claes har cyklat tur
och retur till Leksand helt utan problem. Det lär dyka upp fler rullande
konstverk framöver så håll ögonen öppna …
UA
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Emanuel Pictor
I många av gårdarna på Brända har det hängt tavlor med illustrationer och
hyllningsverser författade av Emanuel Eriksson, eller Manne som han
kallades av sina vänner. Vem var då denna Manne?
Per Arvid Emanuel Eriksson, son till Ingrid Katarina och häradsdomare Nils
Olov Eriksson, föddes den 23 december 1885 i Brunflo i Jämtland.
År 1907 besöker Manne tillsammans med vänner Brända och träffar där
Matilda Nilsdotter. Matilda hade några år tidigare emigrerat till USA
tillsammans med sin syster Karin och det berättas att hon bara var hemma på
ett tillfälligt besök när hennes och Emanuels vägar korsades. Matilda
återvänder aldrig till USA, istället stannar hon i Sverige och 1911 gifter sig
Matilda och Emanuel och bosätter sig på Brända. Det nygifta paret flyttar in i
det hus som Emanuel byggt som en exakt kopia av sitt föräldrahem i
Jämtland.
Emanuel började sin studiebana vid Jämtlands läns fackhögskola och ägnar
sig sedan även åt självstudier. Två år innan bröllopet, 1909, blir han färdig
agronom vid Lantbruksinstitutet Ultuna, idag Sveriges Lantbruksuniversitet.
Från 1912 undervisar Manne i ritning på Ultuna och 1916 får han anställning
som agronom vid samma lärosäte, en tjänst som han stannar på till sin
pension 1951.
Under somrarna när Manne är ledig från Ultuna åker han ofta på uppdrag runt
om i Sverige. Han deltar i byggnadshistoriska undersökningar i Jämtland, han
dokumenterar byggnader och inredningsdetaljer och flera somrar följer han
med en professor från Ultuna ut på olika uppdrag i Västerbotten. Bland
meriterna finns även några veckors vikariat på Mora Folkhögskola där han
vikarierade som teckningslärare för ingen mindre än Anders Zorn.
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Manne var både i vardagen och på sina resor ständigt utrustad med skrivdon
och anteckningsbok. I dessa anteckningsböcker beskrivs det han ser och
upplever, här finns också hans vackra teckningar med som fond. Manne
tecknade allt från de små detaljerna som återfinns i dräktsmycken eller
snideriet på en ostask till skorstenskrön och det omgivande landskapet. Under
dessa resor besökte han också samiska sommarvisten och i sina
anteckningsböcker beskriver han mat, klädedräkter och lappkåtor i ord och
bild.
Under åren Manne jobbade i Ultuna pendlade han mellan sitt rum i Uppsala
och Brända där hemmet och familjen fanns. Matilda och Emanuel får under
åren 1913 – 1923 fem barn: Ingrid, Magnus, Nils-Olov, Karin och Gertrud. Det
berättas att Manne dagligen skrev flera brev till hustrun Matilda, de fem
barnen och vännerna.
Under några år i slutet av 30-talet och början av 40-talet flyttade hela familjen
till Uppsala för att några av barnen skulle utbilda sig men sedan blev Brända
åter den fasta punkten i familjens liv.
Även om det var på Brända som familjen slog ner sina bopålar förblev Manne
även sitt Jämtland trogen. Han bidrog återkommande med illustrationer i
årsboken Jämten, han arbetade för Jämtslöjd i Östersund och Jämtlands
fornminnesförening, ett arbete för vilket han belönades med en guldmedalj.
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I samband med Emanuels bortgång 1965 kunde man i Östersundsposten läsa
en minnesruna med rubriken Spartanen från Svedje. Här beskrivs med värme
det avtryck som Pictor, den signatur som Emanuel använde i publicistiska
sammanhang, gjorde på sin omgivning. I inledningen beskrivs det första
oförglömliga mötet med detta original och hur hans handslag inte bara var
kraftigt utan förlamande. Ett handslag som enligt författaren också kunde
beskriva Emanuel Pictors karaktär: redbarheten, trofastheten och vänskapen.
Här beskrivs också den kunskapstörst som Emanuel hade genom hela livet.
Mycket av det han hade lärt sig hade han lärt sig genom självstudier och han
brukade själv säga att det inte gick en dag som han inte lärde sig något av
livet eller av boken.
Även på Brända var Manne känd som något av ett vänligt original, en man
som cyklade med en gummiring från ett konservglas runt byxbenet för att
skydda från kedjan och som ständigt sågs med ett brev eller en
anteckningsbok i handen. En vanlig syn var Manne som med raska steg gick
upp för backen från gården, fortfarande skrivandes på ett av de otaliga brev
som skulle skickas med bussen. Bussförarna som var väl bekanta med
Mannes vanor kröp fram de sista metrarna för att han skulle hinna skriva dit
de sista orden och överräcka brevet till dem. Hemma i storstugan stod
ritbordet alltid framme och där syntes Manne ständigt sitta tecknande och
målande. I samband med födelsedagar, namnsdagar och andra högtidsdagar
skaldade Manne verser och illustrerade dessa för att ge till vänner och familj.
Många av dessa hyllningar ramades in och sattes upp på väggar runt om i
gårdarna på Brända. Det har under åren ordnats utställningar i såväl Hedbys
bystuga som i Djura hembygdsgård där Mannes verk har kunnat beskådas.
Åsa Brorsson

Illustr. Manne E
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Hedby bastu
Ett modernt folkbad i en Djuraby.
”Hedby byalag i Djura hör till de lyckliga i Dalarna, som skaffat sig ett eget
bastubad. I dagarna har det färdigbyggts, och man måste beundra villigheten
på alla håll, tia det gällt att få företaget i hamn.
Med byggmästare Anders Norberg som välvillig och kunnig ciceron gick
undertecknad häromdagen igenom detta moderna folkbad. Bastun är inrymd i
källarvåningen, till den med pompa och ståt nyligen invigda bystugan, som
tidigare omnämnts i FK.
Ritningen till badavdelningen är gjord av byggmästare Norberg på grundval av
Svenska föreningen för folkbads förslag, typ II.
Priset per bad är 40 öre (25 öre för bybor) för bastu plus dusch, och 60 öre
(40 öre) för karbad och dusch. Byns barn i skolåldern och därunder bada
gratis en gång i månaden.
Bland dem som kraftigast verkat för badets tillkomst märkes f. seminarielärare
And. Wallgren, som genom sina donationer möjliggjort planernas
förverkligande.”
Ovanstående skrivet tisdagen den 25/10 1932 i FaluKuriren (FK).
UA

(och det finns biljetter kvar …)
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Illustr. Manne E

Läs gärna artikeln i sin helhet på vår hemsida, www.hedby.se
(Not. Se även intervju med Birgitta Westberg i Hedbybladet Årgång 3, 2011 sid 8)
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En Brända-konstnär till
Signaturen HOJ står som alla kanske vet för Hans-Olof Jobs. Han är född i
Jobsgården som ligger vid Majstångsbacken på Brända. När Selma och LarsErik Forsström flyttade in i sin stuga blev de grannar. Hans-Olof var ofta hos
dem och hjälpte till med ved, potatisland och annat. Det var också hos dem
hans konstintresse väcktes. Han kunde sitta långa stunder och titta på hur
Lars-Erik målade och tecknade. Målningen nedan föreställer Hans-Olof när
han som pojke fick praktisera som konstnär. Han säger att han inte har något
minne av att han blev avporträtterad. (Han var nog helt inne i sitt målande).
UA
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Signatur HOJ
Vårt levande uppslagsverk och tillika historieberättare, Hans-Olov Jobs, har
under många år nedtecknat allehanda berättelser som är mer än värda att
uppmärksammas och ta lärdom av.
I detta nummer av Hedbybladet har vi valt återge ett tidigare publicerat verk,
men denna gång i original och med tillhörande illustration från den
mångsidige HOJ.
PJ
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Betongtillverkare från Hedby
Omkring 1930 startade Gustav Nääs f. 1897 HEDBY CEMENTVARUFABRIK. Där arbetade även sönerna Martin (f 1926), Lennart (f 1930)
Folke (f 1930) och Stig (f 1942).
Tillverkning startades också i Djura 1960, där en verkstadslokal inköptes för
betongvaruproduktion. Företaget expanderade ytterligare och Gustav Nääs
bröder Johan (f 1898) och August (f 1894) startade även tillverkning i Bålsta
respektive Kopparberg. Fabriken i Kopparberg kom August att driva
tillsammans med Lok Johan Persson (f 1893) och den startade 1927.
År 1938 registrerades företaget som AB KOPPARBERGS
CEMENTVARUFABRIK.
År 1939 startades ytterligare en filial i Hällefors där August Nääs bror Walfrid
Nääs (f 1905) var ansvarig. August dog 1956 och då blev Walfrid chef
tillsammans med Holger Andersson.
I Ludvika blev de senare hälftendelägare i Ludvika Cementgods tillsammans
med Walfrid Bäck, också från Hedby, och hans företag Borlänge
Cementvarufabrik. Axel Look från Djura var platsansvarig. Produktionen
bestod i samtliga fabriker i huvudsak av grundsten, brunnsringar, dräneringsoch avloppsrör. Många från Hedby kom att arbeta i fabrikerna.
Kopparbergsfabriken ägs idag 2021 av norska Saferoad, som tillverkar
betongbarriärer. Övriga fabriker är nedlagda.
Källa: Göran Linnman.

Wallgrens Rund 37
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Det finns ett tydligt bevis som beskriver en historisk förändring i valet av
material vid byggandet av exempelvis staket. Bäckas gård Wallgrens Rund 17
har ett långt staket efter vägen. De första 18 staketstolparna består av
handhuggna stenstolpar medan de resterande är gjutna i betong. Detta är ett
möte mellan gammalt och nytt. Betong som byggnadsmaterial har nog kommit
för att stanna.
UA

Foto: Annkie Hasselkrantz
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Kommande evenemang 2021
Midsommar
Som tidigare aviserats har vi för 2021 valt att följa de allmänna restriktioner
som utfärdats m.a.p. föreliggande pandemi och vi får därmed avstå det
traditionella midsommarfirandet detta år, men håll ut – det kommer nya tider!

Sommarfest
Ingen planering har gjorts för årets sommarfest och vi räknar i nuläget med att
denna tillställning också måste ställas in. Rekordet i antal deltagare från 2019
blir sannolikt svårslaget, men vi får sikta på att gå man ur huse sommaren
2022 istället.

Nordiska delikatesser
Beroende på hur den pågående pandemin ut- eller invecklar sig så ber vi att
få återkomma med besked om denna fest, som av tradition brukar
genomföras i slutet av september eller början av oktober månad.

Julmarknad
Även när det gäller detta evenemang så är målsättningen att fatta ett definitivt
beslut senare under året, så håll utkik på våra sociala medier framöver för
närmare besked.
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Brändamål
brid
ämlin
pund
hädda
lådingshiling
mack
sita
tutta

Vill du veta vad orden betyder kan du gå in på www.hedby.se / dialektord.
Fast du kanske redan vet …
UA

Roligt folk
Har du någon gång hört det här uttrycket när någon kör för fort?
”Det gick som när Lapp-Nils tappa luvan”. Bakgrunden lyder som följer:
”Bort i nordväst reser sig Spaksberget, där lära lappar förr ha hållit till.
Lapp-Jöns var rikast och duktig att köra sina renar. En julmorgon blev renen
skrämd av torrvedsblossen och föll i sken, gubben hängde med, men tappa
sin fina toppluva; Därav kommer ett gängse ordspråk, när någon kör fort: ”Det
gick som när Lapp-Jöns tappa luvan!”
Källa: Karl-Erik Forsström ”Med Dalälven från källorna till havet” Del 1 sid 30.
UA
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Minnen från en svunnen tid …

… men vilka kan dessa unga och vackra dalkullor vara?
De levde på Brända hela sitt liv.
Är de möjligen på väg till älgjakten … den som söker hen finner!
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Gräsklippning Bystugan 2021

Föreningsstämman har sedan ett antal år 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 perjoh03@gmail.com
Vecka
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Namn
Hedby Byalag

Lokal adress
Bystuguvägen 4

Byalaget fördelar ansvaret för
underhållet via manuell
handläggning för 2021.

Hedby Byalag

Bystuguvägen 4
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Mobiltelefon

Hem

Sophämtning
Vissa spörsmål tycks aldrig upphöra att behöva påminna om … år efter år!
Styrelsen fortsätter att ha en löpande dialog med kommunens entreprenör för
sophämtning, Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB), i syfte att försöka komma
tillrätta med den oordning och brist på respekt som emellanåt föreligger från
fastighetsägarna (inom eller utom byn?) vad gäller att förhålla sig till
regelverket för sophantering (mer om de allmänna villkoren för hantering och
sortering av avfall kan läsas på DVAAB:s hemsida.).
Enligt tidigare skriftliga direktiv från DVAAB står det bl.a. att ”endast soppåsar
med brännbart restavfall” får slängas i containern.
Den grundläggande bedömningen från DVAAB vad gäller frekvensen på när
sopcontainrarna ska tömmas, utgår från byns bofasta befolkning och var de
bor i förhållande till sopcontainerns belägenhet.
Det nuvarande upplägget för Hedby är som följer:
 G26 – Hedby Tvätten. Container töms på onsdagar var fjärde jämn vecka.
 G24 – Hedby Flodavägen. Container töms på onsdagar varannan jämn
vecka.
 G24+G26 – Kärl för matavfall. Töms på fredagar varannan jämn vecka.

En diskussion pågår för närvarande med DVAAB om att ändra frekvensen för
tömning av containrar till varannan vecka för såväl G24 som G26 under juli
och augusti månad (… det kan t.o.m. bli maj-september).
Vidare meddelar DVAAB att varje sopcontainer ska vara försedd med kedjor
och lås på de stora luckorna, i syfte att försöka förhindra att större och
skrymmande gods avyttras där. Här fallerar det emellanåt, vilket vi informerat
DVAAB om och de ska se över orsaken till detta.
Det är inte heller tillåtet att slänga sina sopor i containern vid Karisholen, då
denna är avsedd för boende i Kanngårdarna.
Och … sopor som ställs/lämnas utanför containern hanteras inte av DVAAB!
Så … för allas trevnad … om alla hjälps åt att dra sitt strå till stacken … så
kan även små myrsteg göra skillnad.
Nedan finner ni bilder på våra två sopcontainrar i Hedby.
Texten under varje container är den formella beteckningen i DVAAB:s register
PJ

G26 Hedby Tvätten

G24 Hedby Flodavägen
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Den vackra lupinen
Visst är det vackert med blommande lupiner vid vägkanterna. Plocka gärna
en fin bukett och njut av blomsterprakten. Så långt är det bra… men lupinen
är inte alls bra för våra kära prästkragar, blåklockor, smultron, tjärblomster
m.fl. Lupinen är en invasiv art från Nordamerika som spritt sig i rekordfart över
Sverige och börjat konkurrera med våra inhemska blomster. Lupinen binder
kväve och det gillar inte våra inhemska växter. Försvinner dessa så får bin
och andra insekter svårt att överleva. SLU rekommenderar att man i slutet av
lupinernas blomning, innan frösättningen, plockar bort dem eller slår med lie
och bränner dem. Vi kan hjälpas åt med denna bekämpning!!!
UA

Foto: Annkie Hasselkrantz
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Sagobröllop på Brända
Cattis i Uddgården är gudmor till Josefina. När hon skulle gifta sig ville
gudmor ge sin guddotter något av det bästa i present. Det blev en vecka på
Brända helt inramad av sommar, sol, kärlek och 28 lyckliga bröllopsgäster
som förgyllde dagarna från morgon till kväll. Själva vigselakten förrättades vid
Gyllingens strand den 5 september 2020 av Stina-Kari Axelsson och enligt
hörsägen var den helt magisk. Brudparet Josefina och Alexander Welin ser
verkligen lyckliga ut och bilderna talar sitt tydliga språk.
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Bröllopsmiddagen intogs i Brändstuggu som Cattis förövrigt hyrde hela
veckan. Det är lätt att förstå att det blev en minnesvärd upplevelse för alla
inblandade och många, fina minnen att ta med sig hem till Skåneland.
UA
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Bed & Breakfast på Brända
Att sätta Brända på kartan… det är något som Liselotte Ambjörn i Parks gjort.
Idén hade grott länge och sommaren 2020 var den mogen att sjösättas.
Liselott och Ove har målat, tapetserat, snickrat och ordnat till det, så att det
blivit ett flerstjärnigt boende. Hittills har ett 50-tal personer hittat till Brända och
alla har blivit hänförda av Brändas makalösa skönhet, genuinitet och
trivsamhet. Bättre reklam för vår by är svårt att hitta.
UA
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Älgjaktskoll
Den årliga älgjakten infaller alltid den andra måndagen i oktober och den
pågår i en vecka. I år börjar den således måndag den 11 oktober.
För att jakten ska fungera krävs mycket planering och gott samarbete
eftersom det är många lagar och förordningar som måste följas.
Jaktledaren Stefan Göras är ansvarig för planeringen. Hedbys jaktlag jagar i
Gyllingsberget och Forsbodarna och består av 41 jägare varav 10 är kvinnor.
Det är unikt med så många kvinnliga jägare i ett jaktlag.
Dessutom deltar ett helt gäng av oumbärliga och nitiska jakthundar.
De flesta som deltar anser att älgjakten är årets höjdpunkt.
Antalet fällda djur resulterade år 2020 i 7 vuxna älgar, 4 kalvar och en
kronhjort. När kvoten är uppfylld avblåses jakten.
UA

Kullorna på sidan 32 äro Heed-Britta Jobs 1904-1979 och Karin Wallgren 1898-1988
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(Hedbybladet kan också läsas via hemsidan, www.hedby.se , med bättre bildskärpa).
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