
 

     Årgång 6      Nummer 
1, 2014-06-16  

  HEDBYBLADET  
 Delas ut till alla hushåll i Hedby, Höbby och Kanngårdarna  

  

 
  

  

 
                       Majstångsresning i Hedby 1930  
  

  

 



2  
  

  
     Hedbybladet utges av bystyrelsen.  
     E-post: styrelsen@hedby.se  
     Hemsida: www.hedby.se  
     Ansvarig utgivare: Carina Larsson, Anna Östberg  

  

Hedbybladet har funnits med några år och har blivit en 

tradition att ge ut till sommaren. Hedby Byamän vill göra alla i 

Hedby, Höbby och Kanngårdarna medvetna om vad som 

händer i byn, inte bara under sommaren utan under hela året.  

Vi välkomnar er alla sommargäster och bybor till årets 

aktiviteter och hoppas att ni hinner njuta av livet under 

sommaren då Hedby visar sig i sin vackraste sommarskrud.  

  

Styrelsen för Hedby byamän 2014 - 2015  
Ny styrelse för Hedby byamän som valdes vid årsmötet den 20 

april 2014 är:  

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  
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Den grundläggande målsättningen för Hedby Byamän är att 

som ideell förening dels förvalta Hedby bystuga, dels att 

upprätthålla och utveckla byns mångåriga traditioner.   

Våra inkomstkällor är främst midsommar, gåvokort, uthyrning 

av bystugan och höstfest. Alla intäkter går oavkortat tillbaka till 

föreningen och allt arbete görs på ideell basis.  

 

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  

Vill du följa Hedby och få aviseringar om händelser och 
aktiviteter, går du in på sidan och gillar den och vid 
gillaknappen markerar Ta emot aviseringar.  

 

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 eller  

Ulla Adefalk 0241-302 60  

Betalning sker till bankgiro 467-2648  

http://www.hedby.se/
http://www.hedby.se/
https://www.facebook.com/pages/Hedby/306335772780777?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Hedby/306335772780777?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Hedby/306335772780777?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Hedby/306335772780777?fref=ts
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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  

  
Gåvor till bystugan  
Under renoveringen har en inventering gjorts av vad som 

saknas i köket. Följande saknas: Vattenkokare, elvisp, 

kaffebryggare, rostfria kastruller, stekpanna, vinglas, 

dörrmatta innanför dörren (båda ingångar), spotlight ovanför 

serveringsbänk, färg till fönster, skrapa och hällrengöring till 

spisen.  

Vill ni hjälpa byn genom att skänka något av ovanstående hör 

ni av er till styrelsen@hedby.se så ser vi till att gåvan kommer 

fram.  

Vill ni lämna en gåva i form av pengar använder ni vårt 

bankgiro 467-2648 och skriver avsikt med gåvan och 

avsändare.  

  
Bystugan  
Förbättringar som gjorts under året i och runt bystugan är:  

- En mobil handikappramp har införskaffats till bystugan  
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- Byns gamla parkbänkar (som stått i olika förråd) har stilfullt 

renoverats av Stig Westberg och placerats ut vid bystugan 

med omnejd  

- De kärvande låsen till bystugans ytterdörrar har bytts ut  

Renovering av kök i bystugan  
En vattenskada i bystugans kök upptäcktes under hösten 2013 

och en skadeanmälan upprättades till Dalarnas  

Försäkringsbolag. Vid okulärbesiktning per 2013-10-14 av 

försäkringsbolaget anlitad saneringsfirma, Ocab, kunde vatten- 

och fuktskador vidimeras. Efter sedvanlig pappersexcersis 

mellan styrelsen och berörda parter påbörjades sanering och 

renovering per 2013-12-10.  

Köket innan renovering.  

I samband med saneringen så fick bl.a. alla underskåp och 

golvmattan i köket rivas ut.  

Efter genomförd grundsanering så genomfördes i huvudsak 

följande åtgärder:  

- Ny golvmatta lagd i kök och hall.  

- Nya underskåp inköpta och installerade.  

- Befintlig diskmaskin har flyttats till ny plats.  

- Ny spismodul och köksfläkt inköpt och installerad.  
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- Nödvändiga anpassningar av rör- och elinstallation 

genomförda.  

- Återställande av diskbänk, montering av nya bänkskivor, 

ommålning av väggar och kakelsättning har genomförts 

genom privata bidrag och ideell arbetskraft.  

En diskussion fördes i styrelsen om att även försöka byta ut de 

gamla och befintliga överskåpen i köket, men detta fick 

inledningsvis anstå med hänsyn till ekonomiska aspekter.  

Ett antal bybor bestämde sig för att gå in och lämna privata 

bidrag till nya överskåp och köket har fått en snygg och 

enhetlig design. Arbetet avslutades under senvåren 2014.  

Överskåpen har skänkts av Rolf och Ulla Adefalk, Anna  

Österberg, Kjetil Björklund, Anna Kari Isaksson, Tommy 

Sjöström, Pelle och Päivi Hellman, Kerstin Klinga och Tomas 

och Monika Linderstål.  

Kaklet och arbetet med uppsättning har skänkts av Ninni 

Nilsson, Kina och Lasse Sjöberg. Även annat byggnadsmaterial 

så som gipsskivor har skänkts av dem. Lasse har på sin fritid 

ägnat många timmar åt att sala ut väggen bakom diskbänken. 

Per-Åke Johansson har skänkt en frys. En stor gåva på 30 000 

kr till byn från Claes Östberg gjorde denna renovering möjlig.  

Å föreningens vägnar vill Hedby Byamän rikta ett stort, varmt 

och innerligt tack till denna generösa gåva, samt till alla som 

bidragit med en stor portion av ideellt arbete i samband med 

(den initialt oplanerade) renoveringen av köket.   

Mycket återstår att göra vad gäller underhåll av bystugan, 

däribland uppgradering av gammal el och renovering av 

befintliga fönster, men vi hoppas att även detta ska kunna 

genomföras i sinom tid.  
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 Köket i bystugan efter renovering.  

Piano skänkes  
Hedby byamän skänker härmed det piano som idag är placerat 

i bystugan. Det finns inget behov att ha pianot kvar. Är ni 

intresserade av pianot skickar ni in er anmälan till 

styrelsen@hedby.se. Pianot hämtas efter överenskommelse. 

Först till kvarn…   

  
Skötsel av bystugan  

Bystämman har vid årsmötet den 2014-04-20 bestämt att 

gräsytorna runt bystugan även fortsättningsvis behöver klippas 

och hållas fria från nedskräpning. Några familjer i byn ska 

under sommaren, efter ett rullande schema, sköta om det. 

Nedan följer en lista över vilka som ska ansvara för detta under 

2014 samt under vilken vecka det ska ske. Passar inte den 
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tilldelade veckan ansvar ni själva för att byta vecka med någon 

annan på listan. Klippning och renhållning ska ske runt 

bystugan och på planen framför.  

  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Protokoll från årsmötet den 20 april  
Tid: Söndag den 20 april kl: 16 -19 Plats: Hedby bystuga  
Närvarande: Kjetil Björklund, Kristina Sjöberg, Per Johansson, Pelle Hällman,  
Mikael Larsson, Lars Emnéus, Per Larsson, Göran Linman, Anna-Kari Sundberg  
Isaksson, Carmen Jansson, Kerstin Klinga, Päivi Hällman, Lars Sjöberg, Anna  
Österberg, Carina Larsson, Rolf Adefalk, Ulla Adefalk, Robert Elins, Kent  
Sundkvist, Siv Åkerblom, Ewa Drejholt, Anna-Lisa Gustavsson, Ninni Nilsson, Erik 

Trottestam, Petrus Trottestam, Ulla Trottestam, Francisco Zorrilla, Dan Andersson, 

Gunnar Tunander, Britta Emnéus, Anna Åkerberg, Inga-Britt Loos, Göran Loos.  
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§1  
Bystämman öppnades av Kjetil Björklund.  

§2 Till 

stämmans ordförande valdes Kjetil Björklund.  

§3  
Till stämmans sekreterare valdes Ulla Adefalk  

§4  
Till stämmans justeringsmän valdes Robert Elins och Päivi Hällman  

§5  
Stämman beslutade att årsmötet utlysts i laga ordning.  

§6  
Stämman beslutade att fastställa dagordningen.  

§7  
Per Johansson redogjorde för verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 

verksamhetsåret 2013.  

§8  
Per Johansson redogjorde för räkenskapsåret 2013. Kent Sundkvist ifrågasatte 

omfattningen av bystugans köksrenovering. Ordföraren förklarade gången i 

renoveringsarbetet och de medföljande utgifterna.  

§9  
Göran Linman läste upp revisionsberättelsen och föreslog stämman att bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.  

§10  
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Siv 

Åkerblom och Kent Sundkvist reserverade sig. De ifrågasatte varför de blivit av med 

förtroendet som uthyrare av Hedby bystuga. Ordföranden ställde följande fråga för 

omröstning: Kan styrelsen ändra ett tidigare fattat beslut, utan en extra bystämma?  

Med handuppräckning gav bystämman sitt bifall.  

§11  
En motion från Ulla Adefalk presenterades liksom styrelsens genmäle. Motionen 

gällde ett förslag på att hyresgäster av bystugan skulle betala elströmsförbrukningen 

utöver hyran av lokalen. Stämman diskuterade motionen och bestämde att följa Rolf 

Adefalks förslag. Hyran av bystugan blir således: hela bystugan 400 kr, enbart salen 

200 kr, enbart köket 200 kr.  
§12  

Stämman valde följande personer att ingå i styrelsen: Ordförande (1 år av 1 år) 

Kristina Sjöberg Kassör och ledamot (2 år av 2 år) Per Johansson Ledamot (1 år av 2 

år) Pelle Hällman Ledamot (1 år av 2 år) Mikael Larsson Ledamot (1 år av 1 år 

fyllnadsval) Lars Emnéus.  
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§13  
Stämman valde följande personer att vara suppleanter Suppleant (1 år av 1 år) Per 

Larsson Suppleant (1 år av l år) Tomas Linderstål.  

§14  
Stämman valde följande personer att vara revisorer:  
Revisor (1 år av 1 år) Göran Linman. Revisor (1 år av 1 år) Anna Kari Sundberg 

Isaksson.  
§15  

Stämman valde följande personer till valberedningen: (1 år) Carmen Jansson (1 år) 

Kerstin Klinga.  
§16  

Stämman valde följande personer till majstångskommittén: (1 år) Kerstin Klinga,   
(1 år) Anna Kari Sundberg Isaksson, (1 år) Tore Simola, (1 år) Per Johansson, (1 

år) Lars Sjöberg  
§17 Stämman 

fastställde följande evenemang:  

• Bydag den 3 maj 2014 kl: 10.  
• Midsommarfirande den 21 juni 2014 kl: 16.  
• Höstfest, Nordiska delikatesser i oktober 2014. Ansvariga är Carmen Jansson, 

Kerstin Klinga, Anna Österberg, Kjetil Björklund.  

• Sommarfest i juli alt augusti, ett nytt initiativ. Pelle Hällman och Erik 

Trottestam undersöker möjligheten.  

§18  
Styrelsens förslag på nya stadgar (2014-02-01) presenterades och de synpunkter som 

inkommit från Rolf Adefalk och Robert Elins efter detta datum behandlades. 

Parallellt med styrelsens stadgeförslag hade även inkommit ett komplett förslag på 

nya stadgar (2013-12-31) från Kent Sundkvist och Siv Åkerblom. Styrelsen har 

också i ett genmäle under processens gång besvarat inkomna kommentarer och 

frågor från Kent och Siv på styrelsens förslag.  

Stämman beslutade att med handuppräckning att anta styrelsens förslag, med några 

mindre korrigeringar på några punkter, efter beslut i demokratisk anda.  

Kapitel 1:1- Ett förtydligande ska göras i dokumentets inledning att föreningens 

nuvarande stadgar är antagna 1972.  

Kapitel 2.4- Alla i byn har rätt att vara medlemmar. Rösträtten ska vara begränsad till 

en röst per bebyggd fastighet.  

Kapitel 2.15- Numerären ändras från 27 till 7 när det gäller möjligheten för 

föreningens medlemmar att påkalla en extra föreningsstämma (baserat på bebyggd 

fastighet).  
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Kapitel 2.16- Ett förtydligande ska göras. Rösträtten ska vara begränsad till en röst 

per bebyggd fastighet oavsett antal delägare till specifik fastighetsbeteckning, och 

högst en röst per ägare oavsett antal registrerade fastighetsbeteckningar.  

Styrelsen reviderar, utifrån ovanstående kommentarer, de vid ordinarie bystämma 

antagna stadgarna och publicerar detta i samband med kallelsen till den extra 

bystämma som ska utlysas för ändamålet.  

§19  
Under rubriken “Övriga ärenden” beslutade stämman följande:  

• Intresserade bybor rekommenderas att besöka följande adress:  
Kommunbygderådet www.bysam.se  

• Beträffande gräsklippning och underhåll runt bystugan gör Kristina 

Sjöberg en lista över vem som ska göra arbetet och vilken vecka.  

• Hedbybladet kommer fortsättningsvis att ges ut av Anna Österberg och 

Carina Larsson.  

• Kent Sundkvist och Siv Åkerblom belyste återigen sopcontainems 

placering vid bystugan. Styrelsen är i fortlöpande kontakt med Dala Vatten 

& Avfall i detta ärende, som i sig inte har några krav på föreningen att den 

ska eller måste flyttas, men diskussionen fortsätter i syfte att hitta en så 

optimal lösning som möjligt för alla parter.  

• Beträffande uppsättning och nedtagning av julgranen på Majstångsbacken 

så tar styrelsen ansvar för att detta fungerar.  

• Styrelsen kommer att se till att pianot i bystugan avyttras.  
• Nya idéer och förslag på ekonomiska intäkter som gynnar bystugan än 

sommarfest; frivillig gåva till bystugan genom sponsring eller via 

Hedbykortet; frivilligt arbete.  

§20  
Stämmans ordförande Kjetil Björklund förklarade årsmötet avslutat.  

Aktiviteter i Hedby 2014  

  

http://www.bysam.se/
http://www.bysam.se/
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Majstångsresning   

  

Midsommardagen 21 juni 2014  

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

förberedelserna för årets midsommarfirande.  

Vi börjar klockan 10 med blomsterplockning. Vi åker 

tillsammans ut med traktor och vagn och plockar blommor 

som ska användas till att klä majstången. Samling vid 

Majstångsbacken.  

Klockan 11 binder vi kransar och klär majstången på planen 

utanför bystugan  

Klockan 16:00 är det traditionell majstångsresning med musik, 

tal, lotterier, kiosk, servering m.m.  

Hjärtligt välkomna!  

  
Nordiska delikatesser  
Under oktober månad organiseras den nu traditionella 

rakfesten i Hedby bystuga. Här möts den svenska 

surströmmingen och den norska rakfisken i ljuv harmoni. Vi 

samlas och äter gott tillsammans.   

Vidare annonsering sker på anslagstavlorna i byn, facebook 

och Hedbys hemsida.  
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Julmarknad  
Den 20 december blir det åter julmarknad kl. 13-17 i Bäckas 

gården. Vi kommer att ha marknadsbodar där vi säljer 

hemgjort och hemlagat, kaffeservering med många godsaker 

samt tomtar, häst och släde.  

Vi önskar er alla hjärtligt välkomna till årets julmarknad i 

Hedby.  

  

Öppettider för service i närheten  
ICA Nära Gagnefshallen, tel: 0241-616 61  

Apoteksombud och postombud. Öppet: måndag-lördag 8-20, 

söndag 10-18.   

ICA Supermarket Djurås, tel: 0241-516 30  

ATG ombud och frimärksombud. Öppet: vardagar 08-20, 

helger 09-20  

Systembolaget Djurås, tel: 0241-511 34 Öppet: 

måndag-fredag 10-18, lördag 10-14.  

Apoteket Djurås, tel: 0771-450 450  

Öppet: måndag-fredag 9-18, lördag 10-14  

  

Tidigare aktiviteter i Hedby  
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Teater  
En teaterföreställning, TA’T LUGNT TA EN TOY, anordnades av 

Ulla och Kerstin i bystugan den 30/7. Det blev ett väldigt 

uppskattat arrangemang.  

  

Nordiska delikatesser  
En höstfest under temat Nordiska delikatesser avhölls den  

5/10. Den svenska surströmmingen och den norska rakfisken 
möttes i en ljuv harmoni under stor gemyt i glada vänners lag. 
Även detta år blev evenemanget uppskattat och välbesökt.  

  

Julmarknad 2013  

  
År 2012 kom julmarknaden till vår fina by!  
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Fem tokiga tanter (Anna Kari, Anna, Kerstin, Laila & Ulla) med 

stor hjälp av Rolf, Kjetil och Tommy slog sina huvuden ihop & 

resultatet blev Julmarknad på Joongården - en alldeles 

fantastisk vacker vinterdag i december 2012. Vi planerade en 

gammeldags marknad & önskade oss hemlagat & hemgjort – 

vilket det blev! Många duktiga händer hade kokat, stickat, täljt, 

broderat & gjort fantastiska produkter som såldes till de – 

faktiskt – hundratals besökarna. Kaffe & kakor, pølse i lompe, 

glögg & saft såldes – tunet myllrade av folkliv & arrangörerna 

var glada & väldigt nöjda med dagen!   

  
Året därpå utökades marknaden – fler marknadsbodar 

snickrades, ännu fler duktiga producenter deltog, ladan 

öppnades för kaffetörstiga besökare att sitta ned på en 

fårskinnsfäll för att värma sig. Minst lika många besökare fann 

vägen till Hedby & visst; det är jättekul att något man lagt ner 

tid & energi på blir uppskattat! Naturligtvis vill vi fortsätta.  
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År 2014 går stafettpinnen vidare till ännu en av våra vackra 

gårdar i Hedby: Bäckas. Årets julmarknad dateras 20 december 

kl. 13-17 – rita en röd ring runt den dagen i almanackan! Då 

blir det förhoppningsvis ännu fler utställare/försäljare. Vi ska 

snickra fler marknadsbodar som hyrs ut till de som önskar 

delta.  

Hemgjort & hemlagat, servering med massa godsaker, tomtar, 

häst & släde, massa fint att se/smaka/köpa, röda kinder & 

stjärnor i blick... Lagom till midsommar önskar vi nu alla 

hjärtligt välkomna till årets julmarknad i Hedby. ”Brända 

bönor”/genom Anna på Joongården  

  

Bydag den 3 maj 2014  
Vi träffades kl 10 vid bystugan och påbörjade arbetet med att 

städa och kratta i och runt bystugan. Vi var totalt 28 personer 

från byn som hjälptes åt. De uppgifter som utfördes var: 

montering av skåpluckor på överskåpen samt uppsättning av 

hatthylla och nyckelskåp inomhus. Utomhus så krattades det 

runt hela bystugan, träden och buskarna beskars samt arbete 

med nytt staket påbörjades. Bydagen avslutades omkring 

12:30 med gemensam fika med saft, kaffe, kakor, bullar samt 

korv med bröd. Carmen Jansson ordnade det fantastiskt goda 

kaffet som uppskattades av alla.  
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På bilden ser vi från höger till vänster: Kerstin, Eva och Albin, Dan, 
Mikael, Ulla, Katarina, Anna-Lisa, Carmen och Anna.  

  

Äppeltider  
Har du äpplen du inte hinner plocka? Vi åker runt och hämtar 

fallfrukt eller plockar från dina träd. Som tack får du ett visst 

antal liter äppelmust beroende på hur mycket du levererar.  

Är du intresserad kontakta:  

 Rolf Adefalk 0241-302 60 eller 070-559 87 25 eller  

Kjetil Björklund +47 900 78 987  

  

Artikel från Falu-Kuriren den 25/10 1932  
Ett modernt folkbad i en Djuraby  

  
 Hedbybystuga, som inrymmer bastun.  

  
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 härom dagen igenom detta moderna folkbad. Bastun är inrymd i 
källarvåningen, till den med pomp och ståt nyligen invigda bystugan, som tidigare 
omnämnts i F.-K. Ritningen till badavdelningen är gjord av byggm. Norberg på 
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grundval av Svenska föreningen för folkbads förslag, typ II. Först kommer man 
in i ett rymligt väntrum (rymlighet är för övrigt något, som karaktäriserar hela 
badinrättningen), som snart skall inrymma väggfasta bänkar och bord. Nu behöver 
man inte vänta ute i mörker och köld om avklädningsrum och bastu äro 
fullbelagda. Nästa dörr leder in i avklädningsrummet. Även här finnas väggfasta 
bänkar. Väggarna äro vitmenade, och paneler och dörrar äro hållna i en grågrön 
färgton. Själva bastun, som är i nästa rum skall enligt beräkning rymma 18 
personer, men 20-24 personer få gott plats där. Över golvnivån finnas tre hyllor 
eller avsatser. Temperaturen är vid  badning 45-50 gr. åstadkommen medelst 
lågtrycksånga. Detta system, som för övrigt vunnit de bästa vitsord av 
provinsialläkaren dr. Tidmark, är ej att förväxla med s. k. varmlufts bastu, varest 
temperaturen måste hållas omkring + 70 gr. C. Detta är dock föråldrat och förordas 
ej  mera av läkare. Den med bastun obligatoriskt förbundna duschen är inredd i ett 
litet rum med dörrar till avklädningsrum och bastu. Från det förra rummet kommer 
man in i karbad och tvagningsrummet. Utmed dess ena vägg är en bänk med ett 
10- tal träbyttor. Vid motsatta väggen är ett porslinskar uppmonterat, ovanför 
vilket även är anbragt en dusch. Golven i alla dessa rum med undantag av 
väntrummet äro betäckta med s.k. badrums trall.  

Längs södra långväggen leder en gång via maskinrum och trappa till själva 
bystugan. Ångpannan för vedeldning är monterad två met. under golvnivån för att 
kondensvattnet skall återgå till pannan utan mekanisk kraft. Ovanför pannan ligger 
varmvattenberedaren, rymmande c:a 360 lit. och försedd med en s.k. termostat, 
reglerande vattnet till önskad värmegrad.  

 Allt vad till värme och vatten hör är inte endast inmonterat och tillverkat utan 
även konstruerat av Leksands rör och ledningsverkstad, Andersson & Jonsson, 
Leksand. Allt arbete i övrigt har utförts av byamännen under deras fritid eller 
genom dagsverken då och då.  

Priset pr. 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. ”Utsocknes" barn erlägga en avgift av 10 öre då de komma i 
grupper i lärares sällskap. Man kommer att ordna så att bastun hålles öppen 
fredagar och lördagar för damer kl. 4-6 och för herrar kl 6-8.  

Bland dem som kraftigast verkat för badets tillkomst märkes f. seminarielärare 
Anders Wallgren, som genom sina donationer möjliggjort planernas 
 förverkligande.  
  

Ovanstående infört tisdagen den 25/10 1932 i Falu-Kuriren  

  
Alla är hjärtligt välkomna att annonsera gratis i Hedbybladet. 

Kanske har du något att dela med oss andra. Vi tar gärna emot 

bidrag.  
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 Carina Larsson, 0241-300 03   

E-post: carina.hedby@telia.com  

Anna Österberg, +47 915 100 32   

E-post joongarden@hotmail.com  

  
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.  

  


