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Hedbybladet har funnits med några år och har blivit en 
tradition att ge ut till sommaren. I år vill vi även prova att ge ut 
ett nummer till jul. Hedbybladet ges ut för att informera alla i 
Hedby, Höbby och Kanngårdarna om vad som händer i byn. 

Vi välkomnar alla gäster och bybor till byns aktiviteter och 
hoppas att ni hinner njuta av Hedby under vintern när 
stjärnorna gnistra och glimma, månen vandrar sin tysta ban, 
snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken och 
endast tomten är vaken. 

 

Styrelsen för Hedby byamän 2014 - 2015 
I styrelsen för Hedby byamän finns: 

Ordförande: Kristina Sjöberg 
Kassör: Per Johansson 
Ledamot: Mikael Larsson 
Ledamot: Pelle Hällman 
Ledamot: Lars Emneus 
Suppleant: Tomas Linderstål 
Suppleant: Per Larsson 

Vill ni kontakta styrelsen i någon fråga så kontakta gärna 
någon av personerna ovan direkt eller skicka e-post: 
styrelsen@hedby.se 

Är du intresserad av att vara med i styrelsen för Hedby 
byamän eller majstångskommittén kan du lämna ditt intresse 
till styrelsen@hedby.se så hör vi av oss. 

mailto:styrelsen@hedby.se
mailto:styrelsen@hedby.se
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Informationskanaler för Hedby 
Information om Hedby får du genom vår hemsida: 
www.hedby.se 
Här hittar du information om Hedbykortet, 
midsommarfirande, historia och bilder. Ansvarig är Rolf 
Adefalk som tacksamt tar emot information som kan läggas ut 
på hemsidan. E-post: radefalk@gmail.com 

Hedby finns även med på facebook. 
https://www.facebook.com/pages/Hedby/306335772780777?
fref=ts 

Hedbykortet 
Hedbykortet är ett gåvokort som du kan köpa mot valfritt 
belopp. Kortet kan användas vid högtider, uppvaktning eller en 
sista hälsning. Du beställer kortet genom att kontakta 
Kristina Sjöberg 0241-304 46 
Ulla Adefalk  0241-302 60 
Betalning sker till bankgiro 467-2648 

Uthyrning av bystugan 
Bystugan kan användas för alla tillfällen som t.ex. fest, dop, 
bröllop eller sammanträden. Bystugan kan hyras hel eller delas 
upp så att du endast hyr salen eller köket. För information och 
bokning kan du ringa Rolf och Ulla Adefalk. 

Telefon: 0241-302 60 eller 070-559 87 25 
Bankgiro 467-2648 

Alla inkomster från Hedbykortet och uthyrning av bystugan går 
oavkortat till bystugans drift och underhåll. 

http://www.hedby.se/
mailto:radefalk@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Hedby/306335772780777?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Hedby/306335772780777?fref=ts
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Gåvor till bystugan 

Det har inkommit gåvor till bystugan. Per Johansson har skänkt 
två kaffebryggare och en frys. Per och Carina Larsson har 
bidragit till fler vinglas. Kerstin Klinga med champagneglas. 
Bidrag till renovering av fönstren lämnades av Margareta 
Mellkvist och Kristina Olén Karlsson. 

Den insamling som gjordes vid sommarens grillfest vid 
bystugan resulterade i 1 300 kr. För denna summa inköptes 
rullgardin, dörrmatta, knivar och andra föremål till köket. 

Nyheter i byn 

Stig Westberg har gjort klart det nya fina staketet vid 
bystugan. Arbetet blev klart den 18 juli 2014.  

Sopcontainern bakom bystugan är flyttad fr. o. m den 6 
augusti 2014. Den är nu placerad ca 20 meter österut jämfört 
med tidigare placering. 

 

Brandstationen målad 
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Under sommaren har brandstationen målats. Det är Ove Nordenhök 
som utfört arbetet och bekostat arbetsmaterialet. Den västra 
väggen, som var verkligt utsatt av vädret, har rödfärgats. Dörrarna är 
målade med en blandning av svart och Falu rödfärg. Knutarna och 
fodren runt fönstren är grundmålade och målas med vit färg nästa 
sommar. Den uppsatta tavlan, som berättar om Hedbys frivilliga 
brandkår, har Ove tagit fram utifrån Hans Olof Jobs illustrationer och 
texter. Den är laminerad för att hålla i väder och vind. Den vackra 
mässingsluren är uppsatt av Hans Olof Jobs som även har snickrat 
tillhörande skåp. 

 

Historia gällande Hedbys brandstation 

Brandbilen i Hedby 

Frågan om Hedby byamän skulle inskaffa en brandbil för byns 
brandförsvar fick säkert många närvarande på bystämman i slutet av 
1920-talet att höja på ögonbrynen. Frågan väcktes kanske av en av 
initiativtagarna Anders Norberg och föranledde säkert en livlig 
debatt för och emot. Jordbrukaren Back Nils Persson ägde en T-ford 
av 1923 års modell och var villig att avyttra denna till ombyggnad. 
Efter att beslut tagits återstod att bygga om forden. Förmodligen 
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fick någon bysmed uppdraget, efter att karossen lyfts av, att förse 
bilen med ett lastflak för brandspruta och vattenslagar. En originell 
detalj var den klaff som skruvats fast på ena sidan av bakaxeln och 
som kunde fällas ned och lyfta ena bakhjulet. Över detta lades en 
rem och efter att motorn vevats igång fick man drift för 
vattenpumpen som var fastsatt på flaket. Man måste förstå vilken 
händelse det var för en liten ”bondby” med ca 300 innevånare på 
den tiden. Nämnas kan att staden Avesta fick sin första brandbil ca 4 
år efter Hedby. Sen skulle spruthus byggas med torktorn för slangar, 
språngsegel skaffas och brandlurar placeras ut i små skåp. I dessa 
små skåp fanns föreskrifter avseende olika antal trumpetstötar för 
varje by i Djura församling. Det hölls övningar på olika platser i 
Brända. Flera bäckar rinner genom byn så ett 10-tal mindre dammar, 
som användes för tvätt, kunde nu även brukas som branddammar. 
Lyckligtvis blev bygden förskonad från större bränder under den 10-
åriga tiden som brandbilen var aktiv. Det berättades att brandbilen 
en gång i mitten av 1930-talet fick göra en utryckning till Gagnefs 
kommun. Larm hade gått till Brända, Anders Frids affär och 
snickerifastighet i västerfors stod i lågor. Detta skulle bli en 
utryckning som sent skulle glömmas och den mänskliga faktorn fick 
en avgörande betydelse. Efter att några karlar skyndat till spruthuset 
vevades forden igång och sedan bar det iväg på helfart genom byn. 
Vid korsvägarna kunde de se röken från branden och väl framme 
gick allt på rutin. Två starka karlar lyfte upp bakändan på forden 
samtidigt som en fattande ned klaffen, sen var det bara att lägga på 
remmen. ”REMMA! Var är remma?” Det uppstod en vild diskussion 
om vem som lade remmen på flaket hemma. Sakta kröp den 
obehagliga sanningen fram, remmen hängde kvar på spiken inne i 
spruthuset i Brända och dit var det 10 km hem och åter på knagglig 
grusväg. Nej, det var bara att rulla ihop slangen och ställa ned 
forden på hjulen igen. Brandbilen kördes sen nedanför byn och 
gömdes bakom en hässja, karlarna tog varsin hink och anslöt sig till 
vattarmen. 
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När kriget bröt ut och det blev ont om däck och bränsle var sagan all 
för T-forden. Brandkåren i Leksand och Djura övertog 
brandberedskapen och forden började en 15-årig törnrosasömn i 
spruthuset. Någon fin sommar brukade några av byns ungdomar ta 
ut forden och åka en sväng, däcken var helt slut men de packade i 
halm så att det gick att åka. Det berättades att vid en sådan nöjestur 
var det två pojkar som inte fick följa med, men de fann på råd. De 
visste var färden skulle gå så pojkarna tog cyklarna och trampade 
efter och mycket riktigt, där framme stod forden. I ett obevakat 
ögonblick smög sig en av pojkarna fram och kastade om 
tändkablarna, när det blev dags för hemfärd gick inte motorn igång 
trots ivrigt vevande. Det fanns inget att göra än att traska hem efter 
bogserfordon, döm om deras förvåning när de efter några hundra 
meter fick se sig omåkta av de två pojkarna. Så kunde det gå till på 
den tiden. 

Några år in på 1950-talet köpte byn en ny vedkap och det uppstod 
problem om var den skulle stå. Någon kom på idén om att ställa den 
i spruthuset, men där stor ju forden. Efter något resonerande 
beslöts att den skulle auktioneras bort på nästa bystämma. Efter 
stämman skulle auktionen förrättas, det var Anders Norberg som 
förgäves försökte at få ett bud. Eftersom däcken var dåliga att göra 
en trilla av samt att T-forden var för högt växlad för att kunna 
använda som EPA-traktor gavs inga bud. Jag minns att en man blev 
utsedd att kontakta en person vid namn Tysk i Falun som man hade 
läst om i tidningen. Jan Tysk köpte bilen av Hedby byamän och 
förvandlade den på ett skickligt sätt forden från ”den fula askungen 
till en svan”. Idag finns ingen kvar av dem som var aktiva om 
besluten om att bilda en frivillig byalagsbandkår. Däremot är det 
många som minns bilen från den tiden då den stod i spruthuset, som 
ännu står kvar men har tyvärr stympats på torktornet. Idag finns 
bilen i Västerås och om inget oförutsett inträffar kommer den säker 
att överleva flera generationer. Skrivet av Hans-Olov Jobs. 
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Majstångsresning  

Majstångskommittén gjorde som vanligt ett riktigt bra arbete 
med arrangemanget runt majstången och midsommarfirandet. 

Midsommar firades lördagen den 21 juni. Per Lund var 
konferencier och presenterade programmet med sedvanlig 
ackuratess. Talet hölls av Nina Plöen. Spelmän var Anna-Karin 
och Mats Arnberg tillsammans med sonen Erik. 
Majstångsgeneral var Lars Emneus. Uppvisningen av folkdans 
uppskattades av alla besökare. 

Grillfest vid bystugan 

 

En grillfest hölls under sommaren vid bystugan. Alla medtog 
sin egen mat och vi grillade och åt tillsammans vid långbord 
som dukades upp på planen utanför bystugan. 
Underhållningen bestod av en klurig och svårlöst 
tipspromenad.  Grillfesten ordnades av Pelle Hällman och Erik 
Trottestam. 
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Nordiska delikatesser 

Den 27 september träffades vi, 27 bybor, och åt under trevliga 
förhållanden surströmming, rakfisk, potatis, lök, gräddfil, 
mjukt och hårt tunnbröd. För dem som inte åt surströmming 
serverades matjessill och Janssons frestelse. Kvällen avslutades 
med chokladmousse och kaffe. Hela festen organiserades av 
Carmen Jansson, Kerstin Klinga, Anna Österberg och Kjetil 
Björklund. 

 

Britta Emneus 90 år 

 

Den 3 juli i år fyllde Britta Emneus 90 år. Detta firades med 
kaffekalas i solskenet hemma på gården tillsammans med släkt 
och vänner. 

 

Julmarknad 2014 

Den 20 december blir det åter julmarknad kl. 13-17 i Bäckas 
gården. Vi kommer att ha marknadsbodar där vi säljer 
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hemgjort och hemlagat, kaffeservering med många godsaker 
samt tomtar, häst och släde. 

Vi önskar er alla hjärtligt välkomna till årets julmarknad i 
Hedby. 

ALLA som har något HEMLAGAT, HEMGJORT är välkomna att 
delta i BRÄNDAS JULMARKNAD 2014 

Information: 
Kerstin Klinga   0241-302 20 
Ulla Adefalk      0241-302 60 

 

Grillbänk/Planteringsbord säljes 
Grillbänk/planteringsbord med rostfri skiva säljes. 
Två storlekar: 
(HxBxL i cm) 
93 x 50x 100  Pris: 1 000 kr 
93 x 50x 117  Pris: 1 200 kr 

 
Är ni intresserade kontakta Eva Andersson, tel 0241-304 82 
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Alla är hjärtligt välkomna att annonsera gratis i Hedbybladet. 
Kanske har du någon du vill tacka, fira eller något annat du vill 
dela med dig av till oss andra. Vi tar gärna emot bidrag eller 
förslag på innehåll. 

Carina Larsson, 0241-300 03 
E-post: carina.hedby@telia.com 

Anna Österberg, +47-915 100 32 
E-post: joongarden@hotmail.com 

Nästa Hedbyblad publiceras till midsommar 2015. 

 

 

mailto:carina.hedby@telia.com
mailto:joongarden@hotmail.com
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