
Verksamhetsberättelsen	2017	Bodarnas	Bystugeförening	
	
Styrelsemöten	
Nio	protokollförda	styrelsemöten	samt	tre	möten	för	midsommarfestplanering/	
utvärdering	har	gjorts	under	året.	
	
Bydokumentation	
Sune	och	Birgitta	Englund	ansvarade.	Tre	träffar	under	våren	samt	fyra	träffar	under	
hösten.	Tanken	är	att	arbetet	ska	mynna	ut	i	en	skriftlig	dokumentation	om	byn.	
	
Isbanan	
Isbanan	spolades	under	vintern	för	att	få	is	att	åka	på	för	byns	barn.	
	
Arrangemang	mars	och	april	
Sön	19/3	Sven-Olle	Axelsson	berättade	om	förläggningen	vid	Älgberget.	
Samarrangemang	med	Hembygdsföreningen.	Fritt	inträde.	Fika	såldes.	55	personer	
närvarade	varav	ca	20	st	var	bybor.		
	
Tors	20/4	Yngve	Mauritsson	föreläste	om	året	i	trädgården.	Inträde	50	kr.	Fika	såldes.	
15	personer	kom	varav	sju	bybor.	
	
Syjunta	i	bystugan.	Ammie	Stenberg	ansvarade	för	ett	antal	träffar	under	våren.	En	
uppskattad	aktivitet.	
	
Skräpplockning	längs	byns	vägar.	Pia	försökte	entusiasmera	flera	att	plocka	skräp	efter	
byns	vägar	under	april	genom	att	lägga	upp	färgglada	blå	soppåsar	med	plockat	skräp	i,	
på	byns	FB-sida.	
	
Vårstädning	utanför	bystugan	27	april	
Några	bybor	samlades	för	att	ta	bort	grus	från	gräsmattornas	kanter,	ta	bort	kottar	och	
ris	från	festplatsen	samt	ta	bort	ris	bakom	bystugan.		Det	bjöds	på	gott	fika	efteråt.	
	
Valborgsmässoafton	30/4	
Pia	lämnade	in	en	anmälan	om	eldning	till	Räddningstjänsten	Dala	Mitt.	
Inbjudningslappar	på	anslagstavlorna	sattes	upp.	Korv,	kaffe,	fikabröd,	godis,	lotteri	till	
försäljning.	Kollekt	samlades	in.	Våren	sjöngs	in.	Kvällen	avslutades	med	ett	”tyst”	
fyrverkeri	för	5000	kr,	men	en	del	av	fyrverkerierna	var	inte	tysta!		
	
Badbassängen	
Start	26/5.	Familjen	Björk	krattade	och	satte	i	pumpen.	Besökare	swishade	stödjande	
inkomster	på	drygt	1000	kr.	Bassängen	var	i	drift	in	i	augusti.	
	
Städning	festplatsen	18/6	
Städning	och	förberedelser	inför	midsommarfirandet	gjordes	söndagen	innan	
midsommar.	Stor	uppslutning	samt	att	några	bybor	några	dagar	innan	slog	gräset	under	
granarna	och	runt	kanterna	på	festplatsen.	
Räfsades	gräs	som	kördes	bort,	städning	i	kokhus	och	i	kioskerna.	
	



Brolövning	
Amar	Olander	ansvarade	för	brolövningen	vilket	skedde	torsdagen	innan	midsommar.	
En	hel	vagn	med	karlar	arbetade	flera	timmar	med	detta.	Björkarna	plockades	ner	efter	
helgen.	
	
Midsommarfirandet	
Lars-Olof	Ludde	Damberg	har	tillverkat	åtta	nya	”käxor”	(att	resa	stången	med).	De	
användes	inte	i	år.	De	ligger	på	tork	under	dansbanans	tak.	
Midsommar	firandes	traditionsenligt	med	ett	”tåg”	med	hästar,	ryttare	och	
folkdräktsklädda	personer.	Trots	osäkert	väderläge	(åska	i	bakgrunden)	så	var	
uppslutningen	stor.	Det	var	ovanligt	många	skänkta	priser	till	midsommarlotteriet.	En	
nyhet	var	att	vi	köpte	glassen	från	Hemglass.	
	
Artikeln	i	FaluKuriren	om	Bodarnas	midsommarfirande	vållade	en	del	uppståndelse:	
	
Vapenbrott när midsommarfirandet i Bodarna 70-årsjubilerade 
Till ackompanjemang av 14 spelmän – och åskmuller i fjärran – drog hästen From majstången till 
festplatsen när midsommarfirandet i Bodarna firade 70 år. 
Ett vapenbrott blev ett oförutsett inslag i firandet. 
Det samlade midsommarfirandet i Bodarna inleddes 1947 med logdans vid Mases hörn. Det blev allt populärare 
och tio år senare flyttades det till den nuvarande festplatsen. 
Där fortsatte det att växa och familjefesten, som följdes av dans på lövad bana till en etablerad dansorkester, 
lockade under några år tusentals besökare. 
I mitten av 1990-talet blev det åter en renodlad familjehögtid. 
Under årets jubileumsfirande talade bystugeföreningens ordförande Pia Peters om förändring. Hon konstaterade 
bland annat att sockendräktens kjortelsäck, som förr användes för förvaring av exempelvis näsdukar, nu kommit 
att bli en "mobiltelefonväska". 
Mycket har förändrats och mycket kommer att förändras, men en del är och ska vara beständigt: 
– Nu ska vi fira midsommar i Bodarna i minst 70 år till, sa Pia Peters. 
Det här året utgick festtåget, där From drog en vagn med stången och 14 spelmän, från Sved-Mats iställer för 
från Myrheden. I tåget ingick också fler hästar med båda vagnar och ryttare samt många dräktklädda masar och 
kullor i olika storlekar. 
Men redan på torsdagskvällen lövades Åkerängstabron för att välkomna midsommaren och alla firare till 
Bodarna. 
Ett litet missöde inträffade under stångresningen, som utfördes av sockenklädda högtidsfirare inför en publik om 
uppskattningsvis 500 personer. 
– En av pilspetsarna i Dalarnas länsvapen, som av tradition pryder stången, råkade knäckas, men stången restes 
ändå, berättar Pia Peters. 
Pilspetsbrottet skulle kunna ses som ett förebud eller möjligen en förhoppning om en fredligare och mer 
humanistisk värld. 
	
Röjning/slåning	Smedjan	och	Kölna	
Gräset	runt	Smedjan	och	Kölna	slogs	flera	gånger	under	sommaren.		
	
Övrigt	arbete/investeringar	
Byns	”hustomtar”	har	arbetat	med	förbättringar	vid	bystugan	och	festplatsen,	bland	
annat:	satt	upp	tre	handduksautomater	på	väggar	i	bystugan,	bytt	ut	elva	trasiga	
stolsdynor	på	stolar,	spikat	ihop	ett	nytt	trappsteg	utanför	utedassen,	plockat	ur	skräp	
ur	utrymmet	bredvid	dansbanans	scen	samt	kört	det	till	ÅVC,	lagat	ett	av	borden	i	
bystugan,	målat	cuprinol	på	rampen	in	till	spruthuset	och	trappsteget	vid	utedassen.	
Tillverkat	en	anslagstavla	i	plåt	till	bystugan	(nu	är	6	av	17	anslagstavlor	i	byn	av	plåt!).	
Utrymmet	bredvid	dansbanan	byggdes	om	till	ett	förråd	med	både	golv,	vägg	och	dörr.	
Delar	av	dansbanan	samt	dassen	rödfärgades.	
Vattenmätaren	byttes	ut	i	bystugan.	
Ventilationen	rengjord	och	byte	av	filtar	i	november,	av	Jan-Ove	Fix.	



Inköp	av	ny	dammsugare	samt	tre	termosar	till	kaffebryggaren.	
Ny	router	för	wi-fi	inköptes.	
Ett	kylskåp	skänktes	till	föreningen,	den	placerades	i	kokhuset.	
	
Gräsklippning	
Bengt	Peters	och	Jan-Ove	Fix	ansvarade	för	gräsklippningen	vid	bystugan,	festplatsen,	
lekplatsen	och	bassängen.	
Svenna	Olsson	ansvarade	för	gräsklippningen	vid	Ävia.	
	
Mettävling	lördag	12/8	
Mettävlingen	samlade	drygt	30	metare.	Metning	kl.12-14.	
Hamburgare	grillades	och	såldes	liksom	lotter,	fikabröd	och	godis.	Kaffet	var	i	vanlig	
ordning	gratis.	
Lars	Broström	besökte	evenemanget	och	blev	bestört	över	en	sönderbränd	sittbänk.	
Han	kom	senare	med	en	nytillverkad	bänk	som	han	skänkte	till	byn.	
	
Knytkalas	lördag	12/8	
Det	efterföljande	knytkalaset	på	dansbanan	på	kvällen	samlade	16	härliga	personer!	Vi	
grillade	och	åt	gott	vid	dukklädda	bord	med	flera	mysiga	ljuslyktor.	Mycket	prat	och	
skratt.	
	
Alkoholtillstånd	
Alkoholtillstånd	söktes	och	beviljades	till	Dragskivan.	
	
Dragskivan	9/9	
Ett	mycket	uppskattat	årligt	arrangemang	där	utlottning	av	storvinsterna	i	Bylotteriet	
gjordes.	Många	glada	vinnare.	Catering	från	Gagnefs	Golfrestaurang.	Förrätt,	varmrätt	
och	morotskaka	till	kaffet.	Två	fantastiska	trubadurer,	Thomas	Eriksson	med	vän	
underhöll	under	kvällen.		
	
Bylotteriet	
Bylotteriet	säsong	5	inleddes	efter	Dragskivan.	De	flesta	lotteriinnehavare	valde	att	
behålla	sina	lotter,	ett	fåtal	lotter	bytte	ägare.	Bylotteriet	är	en	stor	inkomstkälla	för	
bystugeföreningen.	
	
Bortamatcher	Leksands	IF	
Två	bortamatcher	visades	i	bystugan	på	stora	filmduken.	8/12	(försöksomgång)	samt	
12/12	(inträde	50	kr	samt	försäljning	av	kaffe	med	duppa).	
Amar	Olander	står	för	abonnemanget	på	C	more.	Arrangemanget	kommer	att	fortsätta	
under	nästa	år.	
	
Barnfilmvisning	27/12	
Vi	ansökte	om	och	fick	en	julklapp	av	Bygdegårdarnas	Riksförbund,	en	gratis	
barnfilmvisning	(ordinarie	pris	750	kr).	Filmen	”Familjen	jul	i	Tomteland”	visades.	Vi	
fick	ett	barnfilmspaket	innehållande	popcornlådor,	tablettaskar	och	ballonger,	även	
affischer	skickades	till	oss.	Pia	ansvarade	för	filmvisningen.	Nio	barn	och	åtta	vuxna	
kom.	Inträde	20	kr.	Försäljning	av	popcorn,	saft	och	tablettask.	
		



In	memorian	
Marita	Aronsson	Andersson	avled	17/4	2017.	
Ingvar	Hagberg	avled	29/8	2017.	
	
Minnesfonden	
Ungefär	3	000	kr	har	under	året	inkommit	till	minnesfonden.	
	
	
	
Tack	
Vi	i	styrelsen	vill	tacka	alla	som	har	ställt	upp	med	så	vitt	skilda	göromål	som:	
Hålla	reda	på	finanserna,	inköpsansvar,	stugvärdar,	midsommarfestarbete,	hemsida	&	
Facebook,	lappuppsättare,	veckovaktmästare,	isbanespolning,	gräsklippning,	putsning	
och	lagning,	bassängskötsel,	aktivitetsansvar,	mm	mm.	
	
Vi	önskar	ett	fortsatt	gott	samarbete	i	byn	för	att	garantera	bystugans	fortlevnad	och	
utveckling.	
	
	
Vi	i	styrelsen	tackar	för	oss.	
	
	
	
Ordförande	Pia	Peters	 	 	 Ledamot	Tomas	Ström	
	
	
	
Ledamot	Birgitta	Englund	 	 Ledamot	Ann-Marie	Stenberg	
	
	
	
Ledamot	Sebastian	Bengtsson	


