
Verksamhetsbera ttelse fö r Styrsjö bö 
Byfö rening 1 juni 2020 - 31 maj 2021 
 

Styrelse och valda funktionärer 
Styrelse 
Per Arne Åberg, ordförande 
Madeleine Åhlstedt, v ordförande 
Christina Wilhelmsson, kassör 
Claes Tingvall, sekreterare  
Björn Lagerqvist 
(Knut Nesset, som avgick ur styrelsen i juni 2020 på grund av flytt från byn) 
 
Fem ordinarie möten har genomförts, de flesta som videomöten. På grund av pandemin har 
inga byarådsmöten hållits för Åkerö skolas upptagningsområde. 
 

Trivselkommitté Elin Nilsson, Rikard Forsberg, Sara Skärström, Magnus 
Skärström 

Bystugevärdar  Margareta Liss, Rolf Bjermo 

Valberedning Tom Månsson, Per-Arne Stenback  

Vattenregleringsrepresentant Tom Månsson 

  

 

Byaktiviteter  
På grund av den rådande pandemin så har de gemensamma aktiviteterna legat på en 
minimal nivå och följaktligen är denna verksamhetsberättelse den kortaste som redovisats i 
mannaminne.   
 
Majstångsresningen år 2020 ställdes in och stången fick stå orörd för första sommaren 
någonsin. Bystämman kunde inte heller genomföras och även den planerade första ordinarie 
stämman i Styrsjöbo vägsamfällighet fick skjutas på framtiden. Inga gemensamma 
arbetsdagar har kunnat genomföras. 
 
En sak var dock som vanligt! Byns julgran kom upp till advent som alla tidigare år – ståtligare 
än någonsin! Tack Lars Östberg som ordnade detta med hjälp av starka grannar och gran 
skänkt av familjen Hallström i Bäckbacken. 
 
 

Ärenden som hanterats under året 
• Arbetet med reglering av Styrsjöns vattennivå har fungerat bra och utan störningar 

under det gångna året. Som tidigare har arbetet skötts gemensamt av Styrsjöbo och 
Heden. Vår reglerare detta år har varit Tom Månsson. 

 

• Styrelsen för Styrsjöbo vägsamfällighet har haft ett par styrelsemöten under 
verksamhetsåret. I december gjordes en enkätundersökning bland medlemmarna i 
samfälligheten med frågor kring vägunderhåll, säkerhet, trygghet mm. Enkäten väckte ett 
stort engagemang och många svar var utförliga med tydliga beskrivningar av vad som 
bör diskuteras.  
 



2 

 

Högt prioriterade områden var fordonshastighet, vinterväghållning på det kommunalt 
skötta vägnätet och samspelet med hästar till/från samt i Styrsjöbo.  
 
Resultatet av enkäten har överlämnats till både Leksands kommun och Trafikverket och 
en dialog kring synpunkterna i enkäten kommer att inledas när pandemi-läget så medger.  

 
• Nya fotbollsmål har inköpts till sommaren. Målen är nu monterade och uppsatta på 

fotbollsplanen genom fotbollsföräldrars försorg. 
 
Styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla som under verksamhetsåret, genom egna 
initiativ och handlingar bidragit till trivsel och positiv bygemenskap trots att vi inte har haft 
möjlighet att samlas till några gemensamma arrangemang. 
 
Styrsjöbo 23 juni 2021 
Styrelsen   
 


