Verksamhetsberättelsen 2019 Bodarnas Bystugeförening
Förändringens tider pågår i byn, många flyttar härifrån och många flyttar hit. Det har
inte varit i den här omfattningen tidigare i byns historia. Styrelsen har funderat mycket
på hur vi ska välkomna alla nyinflyttade till byn. Det som hittills skett är att besöka och
utdelning av byfoldern samt fint initiativ av bybor att bjuda hem nyinflyttade på soppa
och prat! Stugvärdarna planerar nu en speciell träff i bystugan för nyinflyttade till byn,
bra! Det var ett stort engagemang för varför Åkerängstabrons ena halva var avstängd så
länge i november (berodde på att en svårersatt plåt var trasig). Året höll på att avslutas
i mörker då flera av lyktstolparna och byns julgran slocknade. Late ryckte ut och bytte
säkringar! ”Boanbor ä fantastiska!”

Styrelsemöten
13 protokollförda styrelsemöten har gjorts under året.

Stugvärdar under året

Valberedningen misslyckades att få fram tillräckligt med stugvärdar, vilket innebar ett
nytänk för styrelsen. Hur skulle vi få personer att vilja bli stugvärd? Ett stugvärdsmöte
”Nyfikna på att vara stugvärd?”, gjordes i april, och ett aktivt letande efter lämpliga
personer gjordes. Till slut bildades ett fantastiskt gäng som sedan i höstas har arbetat
tillsammans. Det har skrivits utförliga dokument om vad stugvärderiet innebär och hur
man ska arbeta som stugvärd, mycket bra! Bokning via hemsidan har tagits bort efter
önskemål av stugvärdarna. Uthyrningskontraktet och prislistan har uppdaterats. De
stugvärdar som arbetat under 2019 har varit: Jan-Ove & Ruth Fix (flyttade från byn i
augusti), Birgitta Englund, Doris Eile, Stina Fix, Kerstin Olander & Lars Granqvist (febmars-20 även Monika & Tomas Jansson).

Arrangemang under året
Bydokumentation. Sune och Birgitta Englund ansvarade. Fyra träffar under våren samt
fyra träffar under hösten. Arbetet ska mynna ut i en skriftlig dokumentation om byn.
Syjunta. Ammie Stenberg ansvarade. Jan-april samt sept-dec. Vid ca 25 tillfällen har 1012 deltagare per gång träffats i bystugan för att pyssla, sticka, brodera, virka och måla.
En uppskattad aktivitet.
Bastu. Herrar har badat bastu på fredagar, januari-april samt oktober-julen. 5-6 karlar åt
gången. Inkomst 3061 kr. Många klagomål har framförts om att det inte städas
ordentligt efter bastubadandet. Hur vi löser det är oklart just nu.
Bortamatcher Leksands IF. Ca 11 bortamatcher har visats i bystugan januari - mars. Ruth
& Jan-Ove Fix har ansvarat tillsammans med Amar Olander. De har även fixat med
fikaförsäljning. Runt 10 personer per gång har varit med.
Skidspår. Pär Björk gjorde fina skidspår jan-mars.
Isbanan. Isbanan spolades under vintern för att få is att åka på för byns barn.
Barnbio 3/2 och 28/4 Filmerna ”Dumma mej 2” och ”Dumma mej 3” visades för runt 810 barn per gång. Anette Borgström ansvarade och sålde popcorn och dryck.

Föreläsning Ängens blommor 20/3 Kommunekologen i Leksands kommun, Åsa Rydell
kom och föreläste om ängens blommor och vad de invasiva arterna kan ställa till med.
Kaffe och smörgås såldes. Runt 20 personer deltog.
Valborgsmässoafton 30/4. Eldningsförbud var utfärdat p g a torkan! Så den gigantiska
rishögen kunde inte eldas. Inget fackeltåg heller. Däremot eldades det i en eldkorg på
grusplanen. Inbjudningslappar på anslagstavlorna sattes upp. Korv, kaffe, godis, lotteri
till försäljning. Kollekt samlades in. Våren sjöngs in. Inger Olsson ansvarade. Högen
brändes 9/5 av några bybor (sen blev det eldningsförbud igen). Eftersom högen använts
som soptipp med rivningsvirke etc och framtida risk för eldningsförbud, så beslutade
styrelsen att majbrasa inte ska anläggas 2020. Information om detta samt avstängning
med stolpar, band och skyltar har gjorts. Den eld som kommer att lysa 30/4-20 kommer
att vara i eldkorgar på hockeyplanen.
Städning. Räfsade, tog bort grus från gräsytor mm utanför bystugan gjordes 29/4.
Deltagarna bjöds på glass.
Badbassängen. Bybor krattade bottnen 6/5 och bjöds på glass. Familjen Björk satte i
pumpen senare. I juli krånglade pumpen, det avhjälptes av Pär Björk och Ola Westerling.
Besökare swishade stödjande inkomster på 900 kr.
Städning festplatsen 16/6. Städning och förberedelser inför midsommarfirandet. Stor
uppslutning av bybor som hjälpte till.
Midsommarfirandet 22/6. Nya midsommarfestkommittén bestående av 12 personer
arrangerade och delegerade. Flera bybor bakade allt fikabröd. Flera skänkte priser till
stora lotteriet. Nytt för i år var swish-betalning med QR-kod. Midsommar firandes
traditionsenligt med ett ”tåg” med hästen From som drog stången och spelmännen,
hästar, ryttare och folkdräktsklädda personer. Stångresningen varvades med att de
dräktklädda visade upp sina folkdräkter, vilket var uppskattat. Fint väder och mycket
folk. Vi fick besök av youtubern Felicia Bergström! Kaffeservering, korvkiosk, glass,
godis, dricka, björnlotteri, fiskdamm, kollekt och stort lotteri som tidigare år.
Ponnyridningen sköttes av Terese Bjurman.
Lupin- och jättebalsaminfritt i Boan. Det finns ett engagemang för att Boan ska göras fri
från invasiva arter. Lupinerna är en oerhört invasiv art som dödar inhemska växter. Det
uppmanas att gräva upp, slå eller plocka av blomstänglar för att förhindra ytterligare
spridning av både lupiner och jättebalsamin.
Loppis 26/7. Inger och Eva arrangerade loppis på festplatsen. Cirka 15 bord sålde
föremål. Besöksantalet uppskattades till drygt 70 personer.
Mettävling lördag 24/8. Mettävlingen samlade ca 30 metare som drog upp 5 kg fisk.
Metning kl.12-14. Korv grillades och såldes liksom lotter, fikabröd och godis. Kaffet var i
vanlig ordning gratis. Ansvarade gjorde Inger och Eva.
Dragskivan 14/9. Ett mycket uppskattat årligt arrangemang där utlottning av
storvinsterna i Bylotteriet gjordes. Ca 45 närvarade. Äntligen var några av

högvinstvinnarna på plats! Många glada vinnare. Det bjöds på planka från Gagnefs
Golfrestaurang (snålt med mat!). Trubadurerna Thomas och Björn underhöll oss.
Bylotteriet. De flesta lotteriinnehavare valde att behålla sina lotter, endast fyra lotter
bytte ägare. Vinstplanen har ändrats lite, inga trisslotter som sidovinster, nu blir det 100
kr istället. Bylotteriet är en stor inkomstkälla för bystugeföreningen.
Bildvisning 22/9 i samarbete med Gagnefs Hembygdsförening. Eskil Olsson visade gamla
bilder från Bodarna, Bäsna och Gagnef.
Styrelsekurs under hösten, fem av styrelsemedlemmarna gick en kurs om styrelsearbetet
genom ABF. Vi lärde oss mycket. Arbetet med att förnya stadgarna har påbörjats.
Barnbio 29/12 Årets verksamhet slutade med visning av filmen ”Arthur och julruschen”.
Elva vuxna och nio barn kom. Anette Borgström och Pia Peters arrangerade. Popcorn
och dryck såldes.

Arbeten och investeringar
Storstädning i bystugan gjordes i december av ”Maid for You”. Kompletterande städning
ska göras i januari-20.
Röjning/slåning Smedjan och Kölna. Gräset runt Smedjan och Kölna slogs flera gånger
under sommaren av Daniel Bomark.
Skyltbelysningen på bystugan har förbättrats med fler spottar, nu 7 st, samt en bräda
som skymmer lamporna för att ge ett bättre sken på bokstäverna. Dessutom har eldragningen ändrats.
Gräsklippning. Daniel Bomark och Jan-Ove Fix ansvarade för gräsklippningen vid
bystugan, festplatsen, lekplatsen och bassängen. Svenna Olsson ansvarade för
gräsklippningen vid Ävia.
Trapp vid Ävia. Svenna byggde en stadig trapp vid Ävia så att man lättare kan ta sig ett
bad i älven.
Två nya majstänger togs ned och barkades av några Boan-karlar. Majstängerna ligger nu
på tork på dansbanan efter att ha legat vid dassen på tork.
Välkomstfoldern ”Det här är Bodarna” uppdaterades och delades ut till alla postlådor.
Bystugans parkering. Vägföreningens arbete med anläggning av gräsyta för att förhindra
genomfartstrafik över parkeringen gjordes 28/9. Det blev mycket fint och tryggt för
bystugans besökare.
Flera förbättringar i och utanför bystugan. Kodlås med tagg till ytterdörren. Vattenkran i
köket bytts ut. En WC-stol utbytt. Termostater monterats på elementen. Ventilationstimer för längre ventilation utbytt i stora salen. Inköp av barnmatstolar, skötbord,
marschallhållare, begagnat extrakylskåp, bluetooth-anslutning, Det uppbrutna elskåpet

lagat. Glassbox infälld i bänkskiva i glasskiosk. Vitfärgat Bodarnas bystugeskylten vid
vägen. Grannsamverkanslappar sattes upp på byns alla anslagstavlor. En trapp utanför
balkongdörr i stora salen har äntligen tillverkats (att ingen tänkt på det sedan 1991…)!
Bengt och Late monterade den. Fönster mot baksidan kan nu ej öppnas (för att inte störa
med ljud nära grannar).

In memorian

Avliden fd bybo Britta Bergman.

Minnesfonden

900 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 Anette Borgström
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