
Verksamhetsbera ttelse fö r Styrsjö bö 
Byfö rening 1 juni 2019 - 31 maj 2020 
 

Styrelse och valda funktionärer 
Styrelse 
Per Arne Åberg, ordförande 
Madeleine Åhlstedt, v ordförande 
Christina Wilhelmsson, kassör 
Björn Lagerqvist 
Claes Tingvall, sekreterare 
Knut Nesset 
 
Fyra 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 Elin Nilsson, Rikard Forsberg, Sara Skärström, Magnus 
Skärström 

Bystugevärdar  Margareta Liss, Rolf Bjermo 
Valberedning Tom Månsson, Per-Arne Stenback  
Vattenregleringsrepresentant Knut Nesset 
  

 

Byaktiviteter  
2019  

15    juni Traditionsenlig majstångsresning under ledning av Mats Ogander, inklusive 
kringarrangemang ordnade av byns trivselkommitté. Tal av Per Åkerlund. 

16 juni Bystämma 
23 juni Lupinröjning på bred front med Martina Stenvall som initiativtagare 
19  juli Styrsjöbo Musikfestival - mycket uppskattad och med närmare hundra 

deltagare. 
20 juli Vassröjning vid badet och piren vid Molinda med deltagande av många glada 

bybor. 
23  juli Mas och kullakväll med runt femtio bybor, som vanligt arrangerad av Madeleine 

Åhlstedt. 
25 juli Evenemang i bystugan, ”sånger från Moldavien” med Raisa Birnaz 

3  aug Informationsmöte om Styrsjöbo vägsamfällighet med närmare 80 deltagare 
8 aug Byvandring under ledning av Madeleine Åhlstedt med 35 deltagare 

28 nov Hockeykväll 
29 nov Byns julgran på plats, ordnat av Lars Östberg med hjälp av några starka karlar i 

grannskapet. Granen donerad även detta år av familjen Hallström i Bäckbacken. 
30 nov Extrastämma i Styrsjöbo vägsamfällighet, ca 40 deltagare och ytterligare 20 

röstande genom fullmakt 
30 dec Hockeykväll 
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2020  
30 jan Hockeykväll 
29  feb En lite ovanlig Styrsjöbodag som, med barmark och dålig is på sjön, denna gång 

fick hållas vid majstångsplatsen. Trots det, många bybor, trevliga aktiviteter och 
mycket mingel 

3 mars Sista hockeykvällen innan pandemin satte stopp för fortsatt spel 
12 april Den planerade första ordinarie årsstämman i Styrsjöbo vägsamfällighet sköts 

upp till ett senare tillfälle med anledning av Coronapandemin 
5 maj Trevlig permanent träningsrunda för alla, med stationer med olika typer av 

övningar, upplagd av Martina Stenvall 
16 maj Av samma skäl som ovan ställdes tyvärr även den planerade arbetsdagen in 

 
 

Ärenden som hanterats under året 
• Arbetet med reglering av Styrsjöns vattennivå har fungerat bra under det gångna året 

och har helt och hållet skötts av Styrsjöbo och Heden, då Åkersbodarna fortfarande inte 
bidragit med någon representant. Den märkliga vintern har gett många nya erfarenheter 
för våra reglerare. Det har behövts många justeringar av dammluckan för att hålla 
Styrsjöns nivå där den ska vara. Vår representant även detta år har varit Knut Nesset. 

 

• Vid förra årets bystämma beslutades att gå vidare kring frågan om de enskilda vägarna.  
En arbetsgrupp tillsattes med uppgift att försöka hitta handlingar, kartor mm för att 
kunna aktivera den  vilande vägsamfällighet som bildades i Styrsjöbo 1952.  
Närmare åttio ägare till berörda fastigheter slöt upp till ett första informationsmöte i 
augusti förra året. Vid mötet redogjordes bl. a för att alla fastigheter som knöts till 
samfälligheten när den bildades 1952, fortfarande är medlemmar, liksom fastigheter 
som senare tillkommit genom avstyckning och ombildning. Mötet enades om att gå 
vidare med att aktivera samfälligheten och tack vare en samordnad begäran från ett 
stort antal medlemmar utlystes senare, genom Länsstyrelsens försorg, en extrastämma i 
Styrsjöbo vägsamfällighet i slutet av november. Vid extrastämman valdes en 
interimsstyrelse (tidigare arbetsgruppen) med uppgift att arbeta vidare intill ordinarie 
stämma som skulle hållas i april i år.  
Samfällighetsföreningen Styrsjöbo vägsamfällighet och dess styrelse är nu registrerad 
hos Lantmäteriet och har även tilldelats organisationsnummer. En begäran har också 
gjorts till kommunen att avbeställa den av kommunen begärda lantmäteriförrättningen. 
Inför den ordinarie stämman har ett omfattande arbete gjorts med att definiera den 
geografiska avgränsningen av samfälligheten och utarbeta förslag till nya stadgar mm. 
Tyvärr har dock coronapandemin gjort att vi tvingats skjuta på stämman tills vidare. 

 
Styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla som under verksamhetsåret, genom egna 
initiativ och handlingar bidragit till trivsel och positiv bygemenskap. 
 
Under våren avled Inger Tingvall och Gunnar Stenberg – vår nestor som kunde allt om byn. 
 
Styrsjöbo 10 juni 2020 
Styrelsen   


