Verksamhetsberattelse fö r Styrsjöbö
Byförening 1 juni 2018 - 31 maj 2019
Styrelse och valda funktionärer
Styrelse
Per Arne Åberg, ordförande
Madeleine Åhlstedt, v ordförande
Christina Wilhelmsson, kassör
Björn Lagerqvist
Claes Tingvall, sekreterare
Knut Nesset
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
Bystugevärdar
Valberedning
Vattenregleringsrepresentant

Helen Häljebo, Karin Liss, Elin Nilsson, Rikard Forsberg
Margareta Liss, Rolf Bjermo
Lars Östberg, Kristina Lindbom
Knut Nesset

Byaktiviteter
2018
16 juni
17 juni
7 juli
20 juli
4 aug
9 aug
1 dec

2019
30 jan
15 feb
23 feb

Traditionsenlig majstångsresning under ledning av Mats Ogander, inklusive
kringarrangemang ordnade av byns trivselkommitté. Tal av Peter Eliasson.
Bystämma
Vassröjning vid badet och piren vid Molinda med deltagande av ett antal glada
bybor.
Styrsjöbo Musikfestival - mycket lyckad och välbesökt.
Fortsatt vassröjning vid badet och piren vid Molinda med god uppslutning från
engagerade bybor.
Mas och kullakväll med dryga fyrtiotalet bybor, som vanligt arrangerad av
Madeleine Åhlstedt.
Byns julgran på plats, ordnat av Lars Östberg med hjälp av några starka karlar i
närmaste släkten. Granen donerad även detta år av familjen Hallström i
Bäckbacken.

Hockeykväll
Hockeykväll
Den traditionsenliga Styrsjöbodagen fick tyvärr ställas in på grund av det varma
vädret, med vatten på Styrsjöns is.

2
14 mars Underhållning i bystugan med ”Sollerökäringen” Britt-Liz Jönsson
ackompanjerad av Mats Jonsson. Mycket skratt och musik.
18 mars Hockeykväll
20 mars Hockeykväll
22 mars Hockeykväll
24 mars Hockeykväll
28 mars Hockeykväll
1 april Hockeykväll
5 april Hockeykväll, fjärde vinsten mot Mora i direktkvalet och Leksand till SHL!
18 maj Arbetsdag med en fantastisk uppslutning. Ett trettiotal bybor hjälptes åt med
städning, fönsterputs, reparationer, slyröjning, gräsklippning mm. Redan efter
två timmar var allting klart och även den varma korven uppäten.

Ärenden som hanterats under året
•

Arbetet med reglering av Styrsjöns vattennivå har löpt på under det gångna
verksamhetsåret och har huvudsakligen skötts av Styrsjöbo och Heden då Åkersbodarna
inte lyckats mobilisera någon representant. På grund av snabb avtappning efter
snösmältningen och den extremt torra väderleken blev vattennivån alltför låg förra
sommaren men ligger detta år på en kontrollerad nivå. Vår representant under
verksamhetsåret har fortsatt varit Knut Nesset.

•

Utöver den organiserade vassröjningen vid Molindapiren har byns motordrivna
vassröjare kommit till nytta för rensning på ett flertal platser runt sjön under den gångna
sommaren. Knut Nesset är ansvarig för vassröjningen.

•

Frågan om enskilda vägar och vägorganisation har diskuterats vidare tillsammans med
andra byar i kommunen och flera möten har också hållits med såväl tjänstemän som
politiker i Leksands kommun i syfte att förklara fördelarna med den förenklade form av
väghållningsorganisation som vi tog ett inriktningsbeslut om vid förra årets bystämma.
Kommunen har dock under ärendets gång visat en tämligen kallsinnig attityd till våra
propåer vilket bl a yttrat sig i att man först denna vecka, efter flera månader, svarade på
en skrivelse där vi begärde besked om man godtar att byföreningen utgör
väghållningsorganisation och är avtalspart till kommunen och därutöver skriver avtal
med samtliga fastighetsägare.
En redovisning och tolkning av kommunens svar kommer att ske vid bystämman den 16
juni.

Styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla som under verksamhetsåret, genom egna
initiativ och handlingar bidragit till trivsel och positiv bygemenskap.
Under verksamhetsåret har byborna Gunnar Östberg och Elin Svensson avlidit.
Styrsjöbo 10 juni 2019
Styrelsen

