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Styrelsen har hållit 2 sammanträden under året utöver aktiv telefonkontakt i olika  
ärenden.  
 
Byn hemsida  – www.styrsjobo.se - av och med Göran Blommengren.  lever ett bra liv.  
Stort tack för det fina arbetet med att bygga upp och underhålla hemsidan. 
Där finns bl.a mer än 40 bilder från årets majstångsresning.  
 
Brevlådemärkning och omplacering har gett bra resultat. 
 
Sommaren 2008 blev det åter en lyckad rockfest i bystugan men överskottet blev mindre än 
vanligt. 
 
I augusti genomfördes åter igen en trivsam spelmansstämma i bystugan med över 100 
deltagare och många dansande under Richard Holmqvist ledning. 
 
Utrensning av förrådsbyggnaden har fortsatt. Nytt golv har lagts in och uthyrningsbord står nu i  
förrådet tillsammans med diverse inventarier som skall sparas.  Nya bord har inköpts till 
bystugan. Dessa samt stolarna får ej hyras ut. 
 
66 familjer har betalt den frivilliga avgiften till Byföreningen.  
 
Vattenprover har återigen tagits i juni vid de tre badplatserna, och vattnet är utmärkt (tjänligt). 
 
Kommunen har låtit utföra en utredning med förslag att överföra ansvaret för väghållning i 
byarna från kommunen till byarna. Detta skulle innebära ökat arbete för byarna samt att 
kostnaderna skulle momsbeskattas samt dessutom skulle innevånarna i byarna betala med  
egna beskattade medel. Upprop har startats av aktiva byar och över 100 representanter för de 
flesta byarna i kommunen möttes upp i Lima bystuga och undertecknade protestlista mot 
förslaget. Även vi var närvarande och skrev på protestlistan.  
 
Majstångsresningen genomfördes även detta år i lätt regn. Det var uppehåll precis när de tio 
spelmännen kom spelande, men sedan fick de husera under uppställt partytält p.g.a regnet.  
Talet hölls av Lasse Nygårds och Kennet Keys ledde som vaniligt ringlekarna för barn och 
vuxna med glatt humör i duggregnet. Därefter samlades alla – även spelmännen - i bystugan 
där servering och lotteriet gick av stapeln. Tråkigt nog var det mycket få personer som hjälpte 
till att klä stången, ordna för majstångsresning och servering mm i bystugan samt återställning.  
Majstångsresningen gick +/- noll mot normalt ett par tusen plus. 
 
Byföreningen har fortfarande c:a 40´ i byggnadsfonden för framtida omläggning av tak m.m. 
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