Verksamhetsberattelse fö r Styrsjöbö
Byförening 1 juni 2017 - 31 maj 2018
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
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Arbetsdag med städning och fönsterputsning i bystugan, trädgårdsarbete,
förrådsinventering mm. Dessutom har röjning på vissa stigar gjorts under året.
Traditionsenlig majstångsresning under ledning av Mats Ogander, inklusive
kringarrangemang ordnade av byns trivselkommitté.
Bystämma
Styrsjöbo Musikfestival med ca 100 besökare
Mas och kullakväll med nära femtio bybor, arrangerad av Madeleine Åhlstedt
Säsongens första hockeykväll i bystugan. Många bybor och servering av korv o
dryck genom trivselkommitténs försorg.
Byns julgran på plats, ordnat av Lars Östberg med hjälp av några starka karlar i
hans omgivning. Granen donerad av Bengt Hallström.
Hockeykväll
Styrsjöbodagen på Styrsjöns is. Mycket folk som vanligt med skidåkning, fika,
glada skratt och mingel och prat mellan bybor.
Hockeykväll
Hockeykväll
Hockeykväll
Hockeykväll
Hockeykväll och repris på förra årets direktkvalförlust mot Mora

2
26 maj

Arbetsdag med ett troget gäng, representerande knappt åtta procent av byns
fastigheter, som med stor energi målade, klippte gräs, putsade fönster,
klättrade på taket mm och hade trevligt tillsammans. Numerären räckte dock
inte till att också städa bystugan varför vi nu kommer att anlita ett städbolag för
detta.

Under den tidiga vintern har också skidspår och skridskobana av hög klass dragits på
sjön, ”Styrsjön skate and ski”, av Daniel Hedman med hjälp av Tom Månsson. Dessvärre tillät
inte isens och snöns kvalitet dem att fortsätta senare under vintern.

Ärenden som hanterats under året
•

En överenskommelse angående reglering av Styrsjöns vattennivå har undertecknats av
alla intressenter i frågan (Styrsjöbo, Heden och Åkersbodarna samt Hedens
jordägarförening). Arbetet vid stämman sköts sedan september 2017 gemensamt av
representanter från respektive by, där ansvaret cirkuleras månadsvis. Vår representant
under verksamhetsåret har varit Knut Nesset.

•

En motordriven vassröjare har inköpts och vassröjning av Styrsjön har påbörjats efter
samråd med Länsstyrelsen och Miljökontoret i Leksands kommun. Båda instanserna har
gett sitt medgivande till att stoppa spridning av vass och att återställa ex badstränder. En
flatbottnad båt har också anskaffats för att möjliggöra vassröjning på mycket grunt
vatten. Knut Nesset är ansvarig för vassröjningen.

•

Ett par åtgärder som belastat bykassan har behövt göras i bystugan under året;
luftvärmepumpens uteenhet har bytts ut och dörröppningen mellan kök och sal har
reparerats.

•

Frågan om enskilda vägar och vägorganisation har diskuterats löpande och möten har
också hållits med Leksands kommun i frågan. Styrelsen föreslår att, om det är möjligt,
Styrsjöbo byförening utgör vägorganisation för byns enskilda vägnät och tecknar avtal
med Leksands kommun om drift och underhåll. Vidare förordar styrelsen att byns vägnät
såvitt avser tekniska förbättringsåtgärder ska utgöra ett lika ansvar för byns samtliga
fastigheter, och att avtal tecknas med var och en av dessa att erlägga en årlig avgift som
kan täcka förbättringsåtgärder. Samarbete har inletts med andra byar för att få till stånd
ett förenklat förfarande enligt ovan, och diskussioner pågår med såväl experter som byar
och Leksands kommun. En utförligare redovisning av förslaget kommer att ske vid
bystämman den 17 juni för diskussion och beslut om inriktning.

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 bybon Martin Hjerp avlidit.
Styrsjöbo 6 juni 2018
Styrelsen

