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

Majstångsresning i Hedby 1930

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

Nu har ljuset återvänt och i Hedby möter jag fler och fler på
mina promenader. Äntligen har vi vaknat ur våra vinteriden.
Sommarsäsongen står framför oss och allt är möjligt under
kommande fantastiska dagar, veckor och månader. Nu när den
efterlängtade ledigheten snart kommer ska allt hända, allt ska
gå bra och solen ska skina. Hjärtligt välkomna bybor, hjärtligt
välkomna sommargäster och hjärtligt välkommen sommaren!

Styrelsen för Hedby byamän 2015 - 2016
I styrelsen för Hedby byamän finns:
Ordförande: Pelle Hällman
Kassör: Per Johansson
Ledamot: Mikael Larsson
Ledamot: Kjetil Björklund
Ledamot: Per-Anders Winge
Suppleant: Tomas Linderstål
Suppleant: Per Larsson
Vill ni kontakta styrelsen i någon fråga skicka e-post till:
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.

Informationskanaler för Hedby
Information om Hedby får du genom vår hemsida:
www.hedby.se
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Ansvarig är Rolf Adefalk som tacksamt tar emot information
som kan läggas ut på hemsidan. E-post: radefalk@gmail.com
Hedby finns på facebook. www.facebook.se/Hedby

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

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
Betalning sker till bankgiro 467-2648

Brändstuggu-lotteriet
Vi planerar att inom kort lansera ett nytt lotteri i vår ideella
förening, där allt överskott i form av intäkter oavkortat går till
den löpande förvaltningen och underhållet av Hedby bystuga.
Närmare information kommer på hemsidan, facebook och på
byns anslagstavlor.
Styrelsen
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Renovering av fönster i bystugan
På föreningens och styrelsens lista finns en rad aktiviteter av
små som stora åtgärder. Till de större hör bl.a. en nödvändig
renovering av bystugans samtliga fönster. Många av dem är i
dåligt skick och svåra att underhålla och tvätta.
Olika förslag på åtgärder har diskuterats, från renovering till
utbyte av alla fönster. Då majoriteten av föreningens
medlemmar gärna ser att vi bl.a. av kulturella skäl helst
behåller befintligt utseende, har styrelsen tidigare i år gett
Snifix AB i Gagnef uppdraget att genomföra ett första
renoveringsuppdrag för ett av de mest utsatta fönstren.
Arbetet är nu klart och får betraktas som ett mycket lyckat
hantverk.

I arbetet ingår renskrapning, oljning, grundmålning,
färdigmålning, demontering och återmontering av blyinfattade
glas, renovering och komplettering av hörnjärn och stödjärn,
samt eventuell trälagning vid behov.
Det första fönstret har bekostats av speciellt inkomna privata
donationer (24 %) och resterande del har belastat bykassan
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(76 %). I nuläget tillåter inte bykassan någon ytterligare
finansiering av resterande fönster, så föreningen tar tacksamt
emot alla bidrag via vårt bankgiro, för att kunna fortsätta med
resterande fönster. En totalkostnad för hela renoveringen
beräknas hamna på ca 75 000 kr. Bankgiro nr är: 467-2648 om
ni vill bidra till fönsterrenovering. Märk gärna bidraget med
fönsterrenovering.

Varför skaffa fiber till din fastighet?
På senaste bystämman den 3 maj i år beslutades att tillsätta en
arbetsgrupp för att ta fram information/möjligheter att få fiber
till Hedby.
Här följer några argument för att skaffa fiber till din fastighet
 Tillsammans så stärker vi att vår by lever och utvecklas
här på landsbygden.
 Det möjliggör för företag att finnas här på landsbygden.
 Det möjliggör att arbeta och studera på distans.
 Det ger lägre avgifter på sikt jämfört med dagens utbud
och driftskostnader.
 En anslutning som ger en längre livslängd och är
okänsligt för störningar; vädersäkert t ex åska. Detta
jämfört med dagens koppartrådsanslutning.
 Det ökar värdet på din fastighet och området där vi
bor.
 Som barnfamilj idag så är det näst intill ett måste .
 Dagen bredbandsuppkoppling (ADLS) går en osäker
framtid till mötes.
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Det vi tillsammans kan börja med är att göra en intresse
anmälan för vår fastighet hos Dala Energi.
Enklast gör man det genom att följa någon av länkarna nedan:
http://www.dalaenergi.se/fibernat/intresseanmalan__1682
http://www.hedby.se/
Du kan även kontakta någon i arbetsgruppen. Följande
personer ingår:
Mattias Mogren
Mikael Larsson
Rolf Adefalk

Gräsklipparlistan
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 år
2015 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.
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Vecka
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Namn
Hans Nygren
Inge Hasselkrans
Sven-Åke Look
Sture Bjarby
Siri Nääs
Robert Elins
Emneus
Göran Lors
Per Hökback
Tapio Aspfors
Folke Lind
Lars Lundblad
Stig Westberg
Anna- Karin Sundberg
Micke Falana
Magnus Skoglund
Kalle Eriksson
Lasse Sjöberg

Protokoll från bystämman den 3 maj
Tid: Söndag den 3 maj kl: 10:00 – 11:30
Plats: Hedby bystuga
§1
Bystämman öppnades av Kristina Sjöberg.
§2
Till stämmans ordförande valdes Kristina Sjöberg.
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§3
Till stämmans sekreterare valdes Mikael Larsson.
§4
Till stämmans justeringsmän valdes Rolf Adefalk och Folke Lindh.
§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 2014.
§8
Per Johansson redogjorde för räkenskapsåret 2014.
§9
Ulla Adefalk läste upp revisionsberättelsen och föreslog stämman att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
§ 10
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
§ 11
Inga motioner förelåg.
§ 12
Stämman valde följande personer att ingå i styrelsen:
Ordförande (1 år av 1 år) Pelle Hällman.
Kassör och ledamot (1 år av 2 år) Per Johansson.
Ledamot (1 år av 2 år) Kjetil Björklund.
Ledamot (2 år av 2 år) Mikael Larsson
Ledamot (1 år av 1 år fyllnadsval) Per-Anders Winge
§ 13
Stämman valde följande personer att vara suppleanter:
Suppleant (1 år av 1 år) Per Larsson.
Suppleant (1 år av 1 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.
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§ 15
Stämman valde följande personer till valberedningen:
(1 år) Anna Mogren.
(1 år) Katarina Winge.
§ 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 14 maj 2015 kl: 10

Extra Bystämma (nya stadgar) den 7 juni 2015 kl: 10

Midsommarfirande den 20 juni 2015 kl: 16

Höstfest, Nordiska delikatesser i oktober 2015. Ansvariga är Carmen
Jansson, Kerstin Klinga, Anna Österberg, Kjetil Björklund, Rolf & Ulla
Adefalk

Byloppis Anna Mogren

Sommarfest (knytkalas) i juli/augusti Pelle Hällman
§ 18
Stämman beslutade att anta styrelsen reviderade förslag på nya stadgar (2015-04-06).
Styrelsens reviderade förslag på nya stadgar (2015-04-06) presenterades och följande
reviderade paragrafer drogs i sin helhet på årsstämman:
§1 Föreningens namn
§4 Medlemskap
§15 Extra föreningsstämma
§16 Rösträtt
Extra föreningsstämma bestämdes att den skall hållas den 7 juni kl: 10 för att
fastställa de nya stadgarna i laga ordning.
§ 19
Under rubriken “Övriga ärenden” beslutade stämman följande:

Löpande gräsklippning och underhåll runt bystugan. Kristina Sjöberg gör
en lista över vem som ska göra arbetet och vilken vecka.

Hedbybladet kommer att ges ut av Carina Larsson. Sista inlämnings datum
är den 31 maj för årets Hedbyblad

När det gäller möjligheten att få fibernät till byn, beslutades att följande
personer skall ingå i en arbetsgrupp: Mattias Mogren, Rolf Adefalk och
Mikael Larsson.
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Nya idéer och förslag på ekonomiska intäkter som gynnar bystugan
diskuterades. Detta med tanke på att vi idag vet att bystugan kommer att
behöva en hel del stora renoveringar inom en snar framtid t.ex:
Samtliga fönster, där vi vet att detta kommer att kosta ca 75 000 kr.
Den föråldrade elinstallationen, som med all sannolikhet även den kommer
att kosta minst som fönsterrenoveringen, alltså ytterligare ca 75 000 kr.
Följande idéer avhandlades:
 Ett förslag är att vi upprättar en typ av Byfond där varje fastighet
solidariskt betalar in en årlig avgift på t ex 1 000 kr. Om vi räknar
med ca 100st fastigheter så skulle detta kunna inbringa ca 100 000 kr
årligen. Detta skulle stärka kassan för föreningen snabbt, samt att vi
även skulle stå starka inför framtiden. Detta skulle även kunna bidra
till att utveckla byarna på ett mycket starkt sätt.
 Innföra en typ av Bylotteri så som man har gjort i Djura.
 Frivillig gåva till bystugan genom sponsring eller via Hedbykortet.
 Frivilligt arbete
Stämman gav i uppdrag till styrelsen att ta fram uppdaterade kostnader för
fönsterrenoveringen och att vi får med detta i kommande Hedbyblad.
Styrelsen fick även i uppdrag att ta fram hur vi kan finansiera detta, samt
hur vi i framtiden skall finansiera kommande renoveringar.
Styrelsen fick i uppdrag att skriva en skrivelse till Leksands kommun
angående den gamla tvättstugans förfall.
Styrelsen informerade att kontakt har tagits med Trafikverket angående
problemet med den bristfälliga vägsträckan mellan Djura och Brända och
då speciellt vid Helgsta (vägövergången vid Djura Ån, gamla kvarnen) och
infart till byn Brända (stenkura). De har svarat att dessa områden kommer
att finnas med i sommarens åtgärdspaket av olika vägar. Brasklappen är
endast om det skulle dyka upp något akut som måste gå före.

§ 20
Stämmans ordförande Kristina Sjöberg förklarade årsmötet avslutat.
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Kommande aktiviteter i Hedby

Majstångsresning

Midsommardagen 20 juni 2015
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. Saft och bullar serveras till alla barn.
Klockan 16:00 är det traditionell majstångsresning med musik,
tal, lotterier, kiosk, servering m.m.

Hjärtligt välkomna!
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Grillfest vid bystugan
En grillfest kommer att ordnas under sommaren, juli/augusti
vid bystugan. Alla medtar sin egen mat och vi grillar och äter
tillsammans vid långbord som dukas upp utanför bystugan.
Vidare annonsering sker på anslagstavlorna i byn, facebook
och Hedbys hemsida.

Nordiska delikatesser
Under oktober månad organiseras den nu traditionella festen
med nordiska delikatesser 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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Inflyttade åretruntboende till Hedby
Antalet bofasta i Hedby har ökat den senaste tiden. På kort tid
har fyra familjer flyttat till Hedby. Här följer en kort
presentation av de inflyttade.
Familjen Winge

Familjen Winge består av Per-Anders, 51 år och Katarina, 50 år
och två katter. Familjen flyttade till Höbby under december
2014.
De bor i Per-Anders fars morfars fars hus. Det är läget och
lugnet som får dem att trivas.
Familjen Johansson Thunander
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Familjen består av Anders Thunander 31 år, Pernilla Johansson
28 år, Wilma Thunander 2 år, tre hundar och en katt. Familjen
flyttade in i det nyrenoverade huset i Höbby i december 2014.
Anders har sina föräldrar i Hedby och är själv uppvuxen här.
Det bästa med Hedby är lugnet och närheten till naturen.
Familjen Mogren

Familjen Mogren består av Anna & Mattias samt barnen Klara,
Oscar, Emma och Olle samt katten Pysen. Familjen flyttade in
till Hedby november 2014. Det finns ingen tidigare anknytning
till Hedby eller Leksand.
Det bästa med Hedby är det lugn som vi upplever. Det är en
härlig och trivsam miljö och atmosfär i byn. Vi upplever alla
som hjälpsamma, vänliga och engagerade. Det bästa med vår
gård är att det finns möjligheter för oss att på den att utveckla
vårt företag samtidigt som vi har en bra boendemiljö och
frihet/möjlighet till lek för barnen. Vi tycker det är jätteroligt
att så många bybor uppskattat och intresserat sig för våra
behandlingar och kursverksamhet! Tack!
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Familjen Gustafsson Prosén

Familjen som flyttat till Kanngårdarna är Stefan Gustafsson och
Laila Gustafsson Prosén. Barnen Hanna (25) och Patrik (23) är
också här när de har möjlighet, men de bor båda i Linköping
där de jobbar respektive studerar. Familjen flyttade till
Kanngårdarna i november 2013.
Stefans föräldrar, Anna-Lisa Gustafsson och Robert Elins, bor i
Hedby. Lailas mor, Elvi Prosén, bor i Kanngårdarna. Stefan och
Laila har båda två växt upp här, Laila i Djura och Stefan i
Hedby, och även om de bott i Borlänge sedan 20 års ålder, så
är det här de spenderat de flesta helger och semesterveckor.
Vi tycker att Hedby är en fin by med genuin dalamiljö och det
är en trevlig stämning. Kanngårdarna är fridfullt och vackert
med Hisstjärn och skogen som speglar sig i vattnet. Vi har nära
till en fin livsmedelsbutik i Gagnef, det är nära till både
Leksand, Insjön, Djurås och Borlänge som har allt man kan
behöva, det finns möjlighet att åka buss och det är inte långt
till tåget. Det är fantastiskt att bo i Hedby, vi mår helt enkelt
väldigt bra här och det var ett enkelt val att flytta hit. Vi är
stolta att vi har våra rötter och våra föräldrar här! Här vill vi bli
gamla!
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Genomförda aktiviteter i Hedby

Julmarknad 20/12 2014
En doft av glögg spred sig över Bäckasgården på julmarknaden.
Tidigare år hade man varit på Joonsgåren men i år provades en
ny plats. Julmarknaden har utökats med fler bord och
försäljningsstånd. Det var ingen brist på julstämning och
vinterkylan hade gjorde att snön knastrade under skorna. Efter
vägen till den fina gården hade man tänt marschaller och
eldkorgar. Det fanns en servering där hembakat bröd
serverades. Julmarknaden anordnades av Anna Österberg,
Anna Kari Isaksson, Kerstin Klinga, Laila Bigander och Ulla
Adefalk.

Encaustic art
Den 8 mars hölls en kurs i encaustic art av företaget Härligt liv.
Encaustic art som består i att utforma en bild med hjälp av
bivax i olika färger samt strykjärn att smälta vaxet och föra
över vaxet till papper. Anna Mogren var ledare och kursen
pågick under 3 timmar. Resultatet blev ett antal bilder med
varierande motiv. Deltagarna var nöjda med sina konstverk
efter kursen.
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Bystämma
Bystämma den 3 maj kl 10 i bystugan. Det var 30 bybor som
deltog på mötet där en delvis ny styrelse valdes in,
valberedningen ersattes helt och majstångskommitten förblev
oförändrad. Stämman avslutades traditionsenligt med kaffe
och hembakt kaffebröd.

Bydag
Den 14 maj samlades ca 25 vuxna och barn för den sedvanliga
by- och städdagen vid bystugan. Vädrets makter hade vaknat
på rätt sida och bjöd på en fin vårdag. Det krattades löv,
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klipptes buskar och gjordes allmänt fint på gårdsplanen
utanför och runt bystugan. Invändigt hade Rolf och Ulla
Adefalk tidigare förtjänstfullt gjort en grov vårstädning i
samband med årets första uthyrning. Det gamla pianot lyftes
ut och skickades till dess sista vila.
Bydagen avslutades med en gemensam förtäring i bystugan,
där det bjöds på korv med bröd, kaffe och fikabröd.

Annonsering
Alla är hjärtligt välkomna att annonsera gratis i Hedbybladet.
Kanske har du någon du vill tacka, fira eller annat du vill dela
med dig av. Vi tar gärna emot bidrag eller förslag på innehåll.
Carina Larsson, 0241-300 03
E-post: carina.hedby@telia.com
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Timgubb-Johannas smörgåsbulla
Recept på matbröd som tidigare bakats i bakstugor runt om i
byn under lång tid. Det kan förekomma flera variationer på
receptet. Gräddningstiden anpassas till värmen i ugnen.
Brödet serveras med fördel i anslutning till baket med smör
som sakta smälter och en skiva ost. Lycka till!
5 liter mjölk
2 påsar rågsikt
1½ påse vetemjöl
1 kg milda
1 kg socker
750 gr sirap
3 ½ hg jäst
1 påse anis
1 påse fänkål
5 ägg
2 msk salt
2 kg kokt pressad potatis
Blanda mjöl, socker, salt, kryddor. Smält margarin och blanda med
mjölk. Häll detta i mjölblandningen. Häll därefter i sirap och jästen.
Blanda sedan i de uppvispade äggen och sist potatisen som blandats
ut med lite mjölk. Låt jäsa ca 1 timme. Degen arbetas väl och mer
mjöl blandas i vid behov. Degen delas därefter upp och knådas till
lagom stora ämnen. Baka ut ämnena till runda bullar, 1-2 cm tjocka,
25 cm i diameter. Kakan kavlas först med slät kavel och därefter en
gång med kruskavel (taggig kavel). Låt bullarna jäsa ca 30 minuter.
Innan bullarna läggs in i den vedeldade ugnen naggas de. Grädda
bullarna i vedeldad ugn ca 4 minuter. Bullarna vrids allt eftersom de
gräddas. När bullarn är gräddade tas de ur ugnen, och borstas ren
från mjöl, därefter läggs de en och en att svalna.
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Till salu
Lammskinn som är lämpliga för t ex barnvagn
Lammkorv
Lammlåda kan beställas med leverans under senhösten.
Ring för prisuppgifter och beställning.

B.F Gård
Thunander, tel: 070-210 25 40
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