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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

Styrelsen för Hedby byalag 2016 – 2017
I styrelsen för Hedby byalag finns:
Ordförande: Pelle Hällman
Kassör: Per Johansson
Ledamot: Kjetil Björklund
Ledamot: Mikael Larsson
Ledamot: Per Larsson
Suppleant: Tomas Linderstål
Suppleant: Laila Gustafsson Prosén
Vill ni kontakta styrelsen i någon fråga eller är intresserad av att vara
med i styrelsen för Hedby byalag 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
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, behållningen går oavkortat till
Hedby bystuga.

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
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endast hyr salen eller köket. Pris för hela bystugan 400 kr, salen eller
köket 200 kr.
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

Brändstuggulotteriet
Det nya lotteriet ”BRÄNDSTUGGULOTTERIET” som startade år 2015,
har verkligen lyckats. Alla 100 lotterna á 500 kr såldes och det
inbringade 28.000 kr till bystugan och 22.000 kr till de lyckliga
vinnarna. Nu är det omgång 2 som gäller och du har fortfarande
chansen att vinna 10.000 - 5.000 - 2.000 - och 5x1.000 om du köper
en lott för 500 kr före den 31 juli 2016.
Bystugan har tack vare detta lotteri kunnat renovera flera av
fönstren i bystugan. Nu gäller det att få in kontanter till att renovera
el-nätet som installerades på 1940-talet!!! Köper du en lott i
BRÄNDSTUGGULOTTERIET har du en chans till storvinst + att det blir
ett bidrag till Bystugans renovering och underhåll. En win – win
situation. Gå in på www.hedby.se för vidare information. Du kan
även beställa din lott hos Rolf och Ulla Adefalk. (tel: 0241-30260)

Renovering av fönster i bystugan
Renoveringen av de blyinfattade fönstren i bystugan fortsätter. Tre
fönstermoduler i söderläge är klara och ett/det enda på östra sidan,
totalt fyra. Fem fönster återstår (ett i söder, ett i väster och tre i
norr).
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.
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Bredband till Brända
Dagens telefoni och ADSL (bredband) som använder koppartråd
kommer att läggas ner. Den fasta telefonin kommer att försvinna.
Telia har meddelat att de kommer att lägga ner ungefär hälften av
sina telestationer fram till år 2019.
Varför behöver vi bredband?
-

-

Det möjliggör för företag att finnas här på landsbygden.
Det möjliggör att arbeta och studera på distans.
Det ger oss lägre avgifter på sikt jämfört med dagens utbud
och driftskostnader.
Tillsammans så stärker vi att vår by lever och utvecklas här
på landsbygden.
Vår fastighet och området där vi bor kommer även
fortsättningsvis att vara attraktiv.
När vi blir äldre kommer vi med hjälp av dagens och
framtidens tekniska hjälpmedel möjliggöra att vi kan bo kvar
hemma och därmed klara oss själva på ett annat sätt än vi
gör idag. T ex så har man börjat på försök att använda denna
teknik inom hemtjänsten.
Högdriftsäkerhet t ex okänslig för åskan.
För en barnfamilj idag så är det näst intill ett måste.

Vad händer den närmaste tiden?
Informationsträff kommer att hållas måndag den 11 juli kl 18:00 här
i Brända Bystuga.
Här kommer vår bredbandskoordinator för Gagnef/Leksand
tillsammans med Dala Energi berättar mer om vad som händer och
vilka planer som finns angående bredband till Hedby, Kanngårdarna
och Västdjura.
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Tillsammans med Kanngårdarna och Västdjura så måste vi på Brända
arbeta med att få en så hög anslutningsgrad som möjligt. Då vi alla
ingår i samma projekt/område.
Under hösten så ser vi till att vi blir så många som möjligt som väljer
att ansluta sig till bredband.
För att vi skall få del av stödpengar från staten och för att det skall
vara möjligt att få en bredbandspunkt till oss så behöver 85 % av
samtliga permanentboende teckna avtal om anslutning. För Dala
Energis räkning är den totala anslutningsgraden högst intressant dvs.
även boende i fritidsfastigheter. De vill ansluta så många som
möjligt när de väl är på plats, det blir ju billigast både för dem och
för oss själva.
Vill ni ha mer information? Kontakta:
Mikael Larsson
Hedby, Rönningsgattu 6
Tel: 0241-619 59
070-568 47 11
E-post:
mikael.tj.larsson@gmail.com

Rolf Adefalk
Hedby, Majbacken 3
Tel: 0241-302 60
070-559 87 25
E-post: radefalk@gmail.com

Mattias Mogren
Hedby, Rönningsgattu 4
Tel: 0241-300 28
070-216 14 27
E-post:
m_mogren@ hotmail.com
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Gräsklipparlistan
Bystämman har bestämt att gräsklippning och renhållning ska ske
runt bystugan, planen framför samt runt sopcontainen bakom
bystugan. Kan inte den enskilda familjen den tilldelade veckan får
man själv ansvara för att byta med någon på listan. Utrustning för
detta får man själv ta med hemifrån.

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

Namn
Folke Lind

Telefonnummer
30520, 070-343 91 23

Stefan Göras

30219, 070-4904899

Mattias Mogren

30028, 070-216 14 27
0243-10251, 070-331 66 88
30446, 073-0930446

Yngve Back

Lasse Sjöberg
Gamla skolan
Lars Emneus
Bengt Klinga
Micke Koltoff
Trottestam
Göran Sandström
Lars Lundblad

30337
070-745 19 03
070-6186616
073-9201652
073-0300691

Gunnar Thunander
Laila Bigander
Ove Nordenhök

30329
30144
070-2697554

Göran Lors
Per Hökback

0243-13252, 070-316 94 90
0243-22 31 90, 070-538 76 55

Bo Claesson

30129
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Kommande aktiviteter i Hedby
Majstångsresning

Midsommardagen 25 juni 2016
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!

Sommar- och grillfest vid bystugan
En sommarfest och grillkväll kommer att ordnas under sommaren,
juli/augusti vid bystugan. Alla är välkomna och medtar sin egen mat.
Vi grillar och äter tillsammans vid långbord som dukas upp utanför
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bystugan. Vidare annonsering sker på anslagstavlorna i byn,
facebook och Hedbys hemsida.

Höstfest - Nordiska delikatesser
Under oktober månad organiseras den nu traditionella höstfesten
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.

Julmarknad - femte gången gillt
BRÄNDA BÖNOR ordnar lördagen den 17 december 2016 sin femte
julmarknad. Då öppnar vi portarna igen och platsen är
Bäckasgården. Som vanligt är huvudtemat HEMLAGAT &
HEMGJORT!!! Förra årets julmarknad besöktes av ungefär 600
personer!!! Är du intresserad av att delta i vår julmarknad med
något hemlagat eller hemgjort kan du kontakta Kerstin Klinga, AnnaKari Isaksson, Anna Österberg eller Ulla Adefalk. Annars är det bara
att titta in!!! ALLA ÄR VÄLKOMNA!!!

Inflyttade åretruntboende till Hedby
Antalet bofasta i Hedby fortsätter öka. På kort tid har 3 personer
flyttat till Hedby, och fler är på gång att flytta till byn. Här följer en
kort presentation av de senast inflyttade.

7

Irene Larsson

Irene Larsson är 83 år och är pensionerad lärarinna. Hon är
ursprungligen från Gagnef men har bott sitt vuxna liv i Borlänge.
Irene flyttade till Hedby i november 2015. Irene var gift med Arne
Larsson som var uppväxt på Brända. Familjen tillbringade i stort sett
varje skollov på Brända.
Det bästa med Brända är att jag känner mig hemma här, säger Irene
och ler sitt bredaste leende.

Spik Sven-Arne Persson

Spik Sven-Arne Persson är 63 år. Sven-Arne har tidigare bott i
Sandviken och arbetar som säljare av pappers- och
medicinprodukter.
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Sven-Arne flyttade till Hedby juli/augusti 2015. Inflyttningen har
skett till en gård med släktanor. Tidigare bodde hans farmor och
farfar på gården, därefter flyttade hans föräldrar in. Nu har han själv
tagit över.
Sven-Arne känner sig hemma på Brända. Här har han sprungit runt
sedan barnsben. Det bästa med Brända är lugnet och den ljuvliga
miljön.

Anders O Lundin

Anders O Lundin är en 57 årig 2-barns far, född på Mora BB,
uppvuxen i Avesta och bott 27 år i Mälardalen innan han återvände
till hemlänet 2011, närmare bestämt norr om Rättvik.
I juni 2015 flyttade Anders till Brända. Anders har ingen tidigare
anknytning till Brända utan valde att bosätta sig på grund av
närheten till säsongsarbetsplatsen som utgår från Bäsna Trädgård.
Det Anders uppskattar med Brända är de öppna och trevliga
människor som han mött/haft att göra med, samt julmarknaden.
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Genomförda aktiviteter i Hedby
Premiär – Butiksöppning

Siri och Anna-Karin

Den 13 juni 2015 var det butiksöppning hos Anna och Mattias
Mogren. Dörrarna öppnades till byns enda butik ”Härligt Liv”. I
butiken finns många olika varor, så som halsband, rökelse, änglar,
husgeråd, prydnadssaker samt Forever: aloe vera produkter.
Butiken är öppen efter överenskommelse.

Gårdsloppis på Brända

Den 13 juni 2015 var det gårdsloppis på Brända, Holpellas väg. Flera
försäljare hade stånd med kläder, husgeråd, leksaker mm. Många
besökte loppisen och försäljningen var stor under hela dagen. Det
fanns även möjlighet att fika på loppisen. Det var försäljning av kaffe
med hembakt bröd, hemkokt saft. Det såldes även surdegslimpor.
Loppisen var öppen 10-16.
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Majstångsresning 2015
Majstångskommittén gjorde som vanligt ett riktigt bra arbete med
arrangemanget runt majstången och midsommarfirandet.
Midsommar firades lördagen den 21 juni 2015. Per Lund var
konferencier och presenterade programmet med sedvanlig
ackuratess. Talet hölls av Maria Börtemark.
. Spelmän var Anna-Karin och Mats Arnberg tillsammans med sonen
Erik. Majstångsgeneral var Lars Emneus. Uppvisning av folkdanslaget
och ringlekarna uppskattades av alla besökare.

Sommar- och grillkväll vid bystugan
En grillfest hölls den 25 juli 2015 vid bystugan. Alla medtog sin egen
mat och vi grillade och åt tillsammans vid långbord som dukades
upp inne i bystugan på grund av vädret. Underhållningen bestod
bland annat av en tipspromenad. Det var många som anslöt till
festen och deltagarantalet uppgick till fler än 90 personer! Det talas
om festen fortfarande…

Höstfest - Nordiska delikatesser
Den 3 oktober 2015 träffades vi, 47 bybor, och åt under trevliga
förhållanden surströmming, rakfisk, potatis, lök, gräddfil, mjukt och
hårt tunnbröd. För dem som inte åt surströmming serverades
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matjessill och Janssons frestelse. Festen, som uppskattades av
många, organiserades av Carmen Jansson, Kerstin Klinga, Anna
Österberg, Kjetil Björklund, Rolf och Ulla Adefalk.

Dragskiva för Brändstuggulotteriet
Den första lottdragningen för brändstuggulotteriet inträffade 3
oktober 2015 under kvällen för Nordiska delikatesser. Ett av de få
tillfällen under kvällen då alla satt tysta och väntade med spänning
på resultatet: Lista över vinsterna finns på anslagstavlan vid
majstången.

Julmarknad

En doft av glögg spred sig över Bäckasgården den 19 december 2015
då det var julmarknad. Det var den fjärde julmarknaden på Brända!
Marknaden har utökats med fler bord och försäljningsstånd varje år.
Stämningen var hög med julgranar och eldkorgar. Efter vägen till den
vackra gården var marschaller tända. Det fanns en servering där
hembakat bröd serverades. Den uppskattade julmarknaden
anordnades av Anna Österberg, Anna-Kari Isaksson, Kerstin Klinga,
Laila Bigander och Ulla Adefalk.
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Bystämma
Den 30 april 2016 deltog 27 personer på sedvanlig bystämma med
efterföljande kaffestund. På bystämman följdes en i förväg gjord
agenda. Protokoll från bystämma finns uppsatt på anslagstavlan vid
majstången.

Konst – Workshop

Fredagen den 20 maj (2016) tilldrog sig följande händelse i vår kära
by. Vi hade celebert besök av nio pojkar som härstammar från
Afghanistan. De är således flyktingar och har på underfundiga vägar
hamnat i Leksand. Anna Österberg i Joongården är en slags expert
på att hitta nya uttrycksformer via konsten. Ulla Adefalk på
Majbacken har som pensionär börjat jobba med läsinlärning med
flyktingar. Vissa av dem har inte ens fått gå i skolan. Genom vårt
samarbete har vi fått möjligheter och resurser att kunna presentera
vår fina by, arbeta med konst och förhoppningsvis ge dessa
vingklippta ungdomar ett hopp om en god framtid. Vi strävar efter
att se en fortsättning på denna typ av evenemang och engagemang.
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Byvandring

Den 31 maj gjordes en byvandring runt Brända för Gagnefs PRO. Ett
60-tal personer deltog och de guidades under två timmar runt på
våra byvägar. Rolf och Ulla Adefalk samt Per Larsson berättade om
både gammalt och nytt i byn. I bystugan presenterades en liten
utställning av gamla kartor och dokument.

Bydag
Den 28 maj genomfördes årets bydag. Aktiviteterna som utfördes
var; städning av bystugan, krattning, nedtagning av majstång,
inventering av köket samt borttagning av träramp utanför
köksdörren. Efter utfört arbete belönades alla 23 deltagare med
varmkorv samt kaffe med dopp som Kerstin Klinga bakat.
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Extra bystämma
Den 28 maj var en extra utlyst bystämma. På grund av att valet till
styrelsen inte gått rätt till på bystämman den 30 april valde styrelsen
att utlysa en extra bystämma för detta ändamål. 22 personer deltog
på den extra bystämman. Den styrelse som valdes vid den extra
bystämman är den som presenteras i början av Hedbybladet.
Protokoll från den extra bystämman finns uppsatt på anslagstavlan
vid majstången.

Händelser från Brända
Första bilen
Det hade dragit ihop sig till slåtter på brändåkrarna. När Pärsings
Kari dragandes en lisskärra med mat på väg till åkern kommit i höjd
med väste bäckbron får hon se ett vidunder komma emot henne,
något sådant hade hon aldrig sett förut. I ren förskräckelse ser hon
vidundret smällande, pustande och rykande närma sig. Just när det
passerar släpper hon taget om lisskärran som i den tvära slänten
rullar ner i bäcken med allt innehåll.
Det var en automobil, från Mattsons kafferosteri i Falun, som lär har
varit den fösta bilen som kom till Brända. De äldre i byn minns hur
chauffören delade ut små runda reklamspeglar med firmanamnet på
till barnen.
Hans-Olov Jobs

Flygbesök
I slutet av 50-taletgjorde en av byns söner Esbjörn Jonsson,
fältflygare vid F 6 i Karlborg visit över Brända. Med sin A 29F kom
han en sensommardag i riktning från Allerbäcka in över byn i höjd
med majstångstuppen, både denne och hönan fick sig en extra
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svängom av vinddraget, passerade över Nissmors stuggu och steg
brant med påslagen efterbrännkammare. Med hissbergets nordsida
som förstärkare uppstod ett öronbedövande dån. Nissmor som varit
i trädgården och plockat äpplen trodde att yttersta domen nu nått
Brända. Högt förkunnande detta slängde hon äppelkorgen och
rusade in i stugan.
Hans-Olov Jobs

Plocka upp efter din hund
Det pratas en hel del om hundbajs som finns överallt på byn. För
detta gäller renhållningslagen och kommunens egna, lokala regler.
Så gott som alla kommuner har en regel som säger att man ska
plocka upp efter hunden. I Leksand är det ditt ansvar som
hundägare att plocka upp efter din hund, ha därför alltid påsar med
dig. Påsarna kan du slänga i kärl för brännbart avfall.

Sopsortering
Vi har bra sopstationer på Brända som vi ska vara rädda om. Det
gäller att sortera rätt; lägga brännbart i containern och kompost i
avsedda plastkärl. Övriga sopor lämnas till återvinningsstation eller
återvinningscentral.
I Djura finns en återvinningsstation för glas, plast, tidningar och
metall som är öppen dygnet runt. Stationen ligger på första infarten
till vänster innan Djura, när man kommer från riksvägen.
För miljöfarligt eller större avfall lämnas på återvinningscentraler i
Gagnef eller Leksand.
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Annonsering i Hedbybladet
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.
E-post: styrelsen@hedby.se

Till salu
Nyinkomna lammskinn, lämpliga för t ex barnvagn i olika färger.
Lammlåda kan beställas med leverans under senhösten. Lammlåda
innehåller styckade delar av helt eller halvt lamm.
Lammkorv finns.
Ring för prisuppgifter och beställning.

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

Inspirationsdag Hedby, Brända
Lördag den 9/7 klockan 10-16
Välkommen till en inspirerande dag där
verklighet och drömmar förenas!

Härligt Liv
Prova på healing, massage, andlig vägledning, coachning, tarot,
bars, aurafotografering. Försäljning av kristaller & mineraler,
betongkonst, kroppsvård, smycken, ljus, tavlor, kort m.m.
Hedby Rönningsgattu 4
www.harligtliv.se
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