Verksamhetsberättelse för Styrsjöbo
Byförening 1 juni 2016 - 31 maj 2017
Styrelse och valda funktionärer

Styrelse
Per Arne Åberg, ordf
Madeleine Åhlstedt, v ordf
Christina Wilhelmsson, kassör
Björn Lagerqvist
Claes Tingvall, adjungerad, sekr
Knut Nesset, adjungerad

Fem ordinarie möten har genomförts, vilka dokumenterats i minnesanteckningar. Styrelsen har också
varit representerad i de byarådsmöten för Åkerö skolas upptagningsområde som hållits under
verksamhetsåret.
Trivselkommitté

Helen Häljebo, Karin Liss, Kith Månsson, Tom Månsson, Gudrun
Åberg
Margareta Liss, Rolf Bjermo
Bystugevärdar
Lars Henning, Calle Gedda
Valberedning
Vattenregleringsrepresentant Niclas Wiklund

Byaktiviteter
2016
4 juni

18 juni
27 juni
juli
15 juli
4 aug
7 aug
25 nov
2017
25 feb
26 feb
4 mars
24 mars
28 mars
1 april

Arbetsdag med städning och fönsterputsning i bystugan, trädgårdsarbete, utvändiga
arbeten på bystugan mm. Dessutom har röjning på vissa stigar gjorts under året.
Traditionsenlig majstångsresning inklusive kringarrangemang
Musik à la Alice Babs i bystugan med Ann-Christin Hallgren och Marcus Österlund
Brevlådeställningen vid majstången helrenoverad av de boende runt majstången /
Molinda
Styrsjöbo Musikfestival (Styrsjöbo Rockfest i ny skepnad) med 80-90 betalande
besökare
Mas-kullakväll med ett fyrtiotal bybor och bordsplacering i Himlaspelets anda
Kullavandring till Granbergets fäbodar under ledning av Margareta Liss
Byns julgran på plats, som vanligt genom Lars Östberg och några av hans grannar
Styrsjöbodagen på Styrsjöns is. Härligt väder och mycket folk som åkte skidor, skridskor
och spark eller bara minglade på isen och åt och drack av serveringen som anordnades
av byns trivselkommitté.
Vassröjning vid Molindabadet
Premiär för hockeykvällar och visning av match på vår nya storbilds-TV i bystugan.
Många bybor och servering av korv o dryck genom trivselkommitténs försorg.
Hockeykväll
Hockeykväll
Hockeykväll och sorti ur SHL för LIF

2
Under vintern har också skidspår av hög klass dragits på Styrsjön och bana för skridsko- och
sparkåkning plogats genom fina frivilliga insatser från bybor.

Ärenden som hanterats av styrelsen
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Besiktning av skorstensstocken har genomförts med resultat att relativt omfattande
ombyggnation skulle krävas på bystugans vind för att eldning i kamin skulle bli riskfri. Därför görs
inte det inköp av ny kamin som föreslogs till förra årets stämma. Den befintliga kaminen har nu
plomberats så att ingen eldning ska kunna ske.
Fibernät har under hösten och vintern grävts ner i byn och ett 70-tal fastigheter har anslutits.
Samtidigt har även en hel del luftburna elkablar ersatts med nedgrävda kablar och dessutom har
belysningsstolpar bytts ut.
I enlighet med den överenskommelse som gjordes i samband med valet av fibernätsleverantör
har byföreningen fakturerat och erhållit 50.000 kronor från Dalaenergi. Dessutom har fiber
dragits in i bystugan.
En 75" TV har inköpts till bystugan och kan nu användas för sportsändningar, filmvisning och
olika enskilda initiativ.
En mikrovågsugn har inköpts till bystugan och en portabel ugn med elplattor som kan användas i
samband med utomhusaktiviteter som majstångsresning och Styrsjöbodagen.
Efter en del mindre goda erfarenheter från extern uthyrning har beslut fattats om att hyra ut
bystugan enbart till bybor och dessutom införa en åldersgräns vid 20 år.
Byföreningen har nu ett Swish-nummer så att man kan betala allt från varm korv till årsavgiften
direkt från mobilen. Numret är 123 615 69 88.
Inledande diskussioner med representanter för Leksands kommun har skett angående framtida
ansvarsfördelning för enskilda vägar.
Ordförandena för byföreningarna i Heden, Styrsjöbo och Åkersbodarna har haft ett antal möten
angående reglering av vattennivån i Styrsjön och skötsel av stämman vid sjöns utlopp. Samtliga
är överens om att tidigare avtal mellan byarna från 2011 skall ligga till grund även fortsättningsvis.
Ett förslag till nytt samarbetsavtal angående nivå och skötsel har gemensamt utarbetats. Avtalet
innefattar även Hedens jordägarförening, som har det juridiska ansvaret för regleringen. Vi
avvaktar jordägarföreningens acceptans av avtalsförslaget.

Styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla som under verksamhetsåret, genom egna initiativ och
handlingar bidragit till trivsel och positiv bygemenskap.
Vår förhoppning är att vår fina bystuga, som vi ju alla äger gemensamt, ska med glädje kunna
utnyttjas av många av oss.
Under verksamhetsåret har följande bybor avlidit:
• Kerstin Ogander
• Margareta Österlund
Styrsjöbo 12 juni 2017
Styrelsen

