
Verksamhetsbera ttelse fö r Styrsjö bö 
Byfö rening 1 juni 2021 - 31 maj 2022 
 

Styrelse och valda funktionärer 
Styrelse 
Per Arne Åberg, ordförande 
Madeleine Åhlstedt, v ordförande 
Christina Wilhelmsson, kassör 
Claes Tingvall, sekreterare 
Ulrika Hermansson 
Nina Lehtonen 
 
Fem ordinarie möten har genomförts, vilka dokumenterats i minnesanteckningar. Styrelsen 
har också varit representerad i de möten i Västra byarnas byaråd som hållits under 
verksamhetsåret. 
 

Trivselkommitté Elin Nilsson, Rikard Forsberg, Sara Skärström, Magnus Skärström 
Bystugevärdar  Elin Nilsson, Rikard Forsberg 
Valberedning Tom Månsson, Per-Arne Stenback  
Vattenreglerare Tom Månsson 
  

 

Byaktiviteter  
 
Pandemin påverkade oss även under en stor del av det här verksamhetsåret vilket medförde 
fortsatt låg nivå på de gemensamma aktiviteterna i byn. Majstångsresningen ställdes in även 
år 2021 och stången har därmed stått orörd under två år fram till nu. 

 

2021  
7 aug Bystämman kunde dock genomföras, även om det inte blev på ordinarie tid i 

juni. 
 

25  sep Vi kunde också ha en gemensam arbetsdag igen efter mer än två års uppehåll. 
Mycket blev gjort av många deltagande bybor. 
 

20 nov I slutet av november såg Lars Östberg, med starka grannar, till att byns julgran 
kom upp som alla tidigare år – ståtligare än någonsin! Granen skänkt av 
familjen Hallström i Bäckbacken. Lars har sett till att vi har en gran vid 
majstångsplatsen under ett oräkneligt antal år, men har nu aviserat att han vill 
få avlösning.  
 
Vi behöver därför någon eller några ur en yngre generation som är beredda att i 
år ta över ansvaret att föra traditionen med gran i byn vidare! 

 
Hela 
vintern 

Under hela vintern har en isbana med två slingor plogats och hållits i 
högklassigt skick på Styrsjön. Ryktet om detta spred sig långt utanför byn och 
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så många besökare kom så det blev nödvändigt att ploga upp en stor 
parkeringsplats vid majstången. Möjlighet att lämna bidrag till plogningen via 
Swish fanns och gav gott resultat. Tack Tom och Lars för arbetet. 

 
2022  

26 feb Styrsjöbodagen genomfördes på Styrsjöns i vid Molindabadet. Många kom och 
hade trevligt och minglade och åt korv och fikade. 

 
9 apr Efter att ha blivit uppskjuten två år i rad kunde äntligen den första ordinarie 

stämman i Styrsjöbo vägsamfällighet hållas. 

 
28 maj Vårens gemensamma arbetsdag med bl a renovering av majstången. 

 
 
 

Ärenden som hanterats under året 
 

• Regleringen av Styrsjön har förbättrats och en hel del arbete har gjorts med målet att 
sänka nivån rejält och varaktigt. Under hösten öppnades fördämningen i Brömsdammen i 
Heden för att öka genomströmningen och därigenom göra det möjligt att släppa ut mer 
vatten ur Styrsjön. Det nya målet, som satts tillsammans med Hedens jordägarförening, 
är att sänka nivån till 0 cm på den mätsticka som finns vid sjöns utlopp, vilket är 5-10 cm 
lägre än vad som tidigare överenskommits mellan byarna.  
 
Vissa modifieringar av fördämningen har gjorts. Nivån under vintern har kunnat hållas 
mellan -1 och +3 cm för att sedan toppa vid +8 cm under vårfloden i slutet av april. 
 
Länsstyrelsen har informerats om arbetet och planerna i möte med Styrsjöbo och Heden. 
Tom Månsson har ansvarat för regleringen från vår bys sida. 
 

• På byns bekostnad har två stora björkar i dåligt skick längs Kattåkersvägen vid Molinda 
tagits ner för att inte riskera att någon olycka inträffar i händelse av kraftig vind. 
 

• Då och då behöver vi hjälp med avverkning av träd som vuxit sig för stora eller av andra 
skäl behöver tas bort.  Arbete har inom styrelsen initierats för att om möjligt erbjuda en 
samordnad upphandling av entreprenör för att hålla kostnaderna nere och samtidigt ge 
möjlighet till att använda RUT-avdrag.  
 

• Verksamhetsberättelse 2022 för Styrsjöbo vägsamfällighet redovisas separat i 
dokument som finns tillgängligt på byns hemsida. 

 
 
Styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla som under verksamhetsåret, genom egna 
initiativ och handlingar bidragit till trivsel och positiv bygemenskap. 
 
Under året har Palne Mogensen avlidit. 
 
 
Styrsjöbo juni 2022 
Styrelsen   


