Verksamhetsberättelsen 2020 Bodarnas Bystugeförening
Corona-året 2020. Året som vi alltid kommer att minnas. Året började ”normalt”. Vi
planerade för aktiviteter för att välkomna nyinflyttade bybor. Bymötet ”Vad händer i
Boan?” som hölls i slutet av februari var välarrangerat och välbesökt. Planeringen inför
årsmötena fick hastigt ändras då Folkhälsomyndigheten gick ut med rekommendationer
för folksamlingar, så för första gången hade vi årsmötena utomhus, på dansbanan och
utan fika. Resten av verksamhetsåret gick i stå, inget valborgsfirande, inget
midsommarfirande, ingen mettävling, ingen Dragskiva, ingen uthyrning av bystugan. Men
det här stämmer inte riktigt! När vi prövas med svårigheter så finns det alltid nytänkande
och idérikedom bland våra bybor. ”Boanbor ä fantastiska!” Läs vidare så får ni veta mer.

Styrelsemöten
11 protokollförda styrelsemöten har gjorts under året. De flesta av dem digitala.

Arrangemang under året

Skyddsrond. Vi diskuterade olika funktioner som det finns behov av att ha regelbunden
kontroll av. T ex ventilation, värmepump, hjärtstartare, vattenfelsbrytare, brandskydd,
ljudanläggning, elektroniska dörren, festplats, bassäng, rännor, parkeringen, bastu och
Ävias badplats. Det utmynnade i att dokumenthållare för skötselprotokoll sattes upp,
stege till takförrådets vindslucka har byggts, rengöring av tak och rännor har gjorts samt
nytt staket har byggts runt bassängen. Skyddsronden kommer att vara ett återkommande
inslag i början av året.
Bymöte. Stugvärdarnas idé om en byträff, ”Vad händer i Boan?”, förverkligades den 23/2.
Hela 49 deltagare, både nya och gamla bybor bjöds på anekdoter, historik och fika i
bystugan. Mycket uppskattat.
Årsmöten. Mycket planering och tvära kast på grund av Corona-restriktionerna gjorde att
vi till slut fick till årsmötena att äga rum utomhus, på dansbanan, med avstånd, utan fika.
Bystugeföreningen höll två årsmöten eftersom våra stadgar ändrades. De viktigaste
förändringarna, förutom att få stadgarna digitala, var att årsmötes ska ske 1/1-28/2
(tidigare än i gamla stadgarna), att ordförande väljs på 2 år samt §19 Upplösning samt
likvidation, att om föreningen upplöses så tillfaller föreningens tillgångar Bodarnas
vägförening eller annan lokal sammanslutning eller organisation för att användas till
fortsatt främjande av föreningens ändamål.
Trädfällning. Stor oro har framkommit till styrelsen om de höga granarna på festplatsen.
Många är troligen ruttna och det har blåst mer än normalt. Styrelsen lade ut
anbudsförfrågan om nedtagning.
Anbudet gick till Svens Skogsvård, 24 000 kr. Det var ett tufft beslut för styrelsen att fatta
i dessa svåra ekonomiska tider, men säkerheten att vistas på festplatsen var viktigast
(och vid den här tidpunkten visste vi inte vad Corona-läget skulle medföra).
Nedtagningen av träden skedde i slutet av maj. Sven plockade även ner en stor gran som
var en risk för Kölnan samt två gigantiska björkar vid bassängen. Daniel Bomark och
Magnus Erks skötte om bortforslingen av grovt ris och stockar. Bybor hjälpte till att räfsa
ytorna 4/6. Ersättningen för stockarna gick till bystugeföreningen, 9 571 kr. Diskussioner
hölls om platsen för avverkningen skulle återplanteras, men sen dök en idé upp om att nu
är chansen att utforma festplatsen inför framtiden. Hur vill vi att festplasten ska se ut? En
uppmaning till bybor har gått ut om att komma in med förslag till utformning. Förslagen
ska vara inne till årsmötet 2021.

Tipspromenader. Två tipspromenader arrangerades, en i maj och en i juni. Trots duggregn
slöt ett tjugotal personer upp i maj. I juni kom färre personer. Promenaderna var
avgiftsfria och ”vinsterna” bestod av en festis och en inplastad delicatoboll.
Bydokumentation. Sune och Birgitta Englund ansvarade. Tre träffar hanns med under
våren innan Corona-restriktionerna infördes. Arbetet ska mynna ut i en skriftlig
dokumentation om byn.
Syjunta. Ammie Stenberg ansvarade. Det blev inte så många träffar på grund av Coronan.
Några träffar gjordes på dansbanan. Antal deltagare 5-10 st. Det broderas, målas, stickas
och virkas. Deltagarna turas om att bjuda på fika. Alla uppskattar verkligen dessa träffar.
Bastu. Brukades av herrarna på fredagar, som vanligt innan förbudet kom.
Isbanan. Planen spolades några gånger men det blev ingen åkbar is på grund av den
väldigt milda vinter.
Valborgsmässoafton 30/4. Inställt på grund av Coronan. Vi fick inte prova på det nya
firandet med eldkorgar på hockeyplanen i stället för brasa på ängen. Avstängningen för
att lägga ris på hög, med band och skyltar har fungerat i alla fall.
Städning. Den 17/4 räfsade gräsytorna utanför bystugan. Stor uppslutning.
Badbassängen. Bassängen fylldes som vanligt och var som vanligt välbesökt. Bybor
krattade bottnen den 19/4 (tidig vår) och Kesti Olander bjöd deltagarna på kaffe och
kaka. Påfyllningen startades 16/6 efter att ett nytt staket satts upp runt bassängen.
Staketet byggdes av Lars Granqvist, Bengt Peters, Daniel Bomark, Svenna Olsson, Thomas
Eriksson och Evert Björk. Det gamla stängslet bortskänktes mot nedplockning.
Vattenpumpen plockades upp den 12/9. Besökare swishade stödjande inkomster på
2020 kr (passande summa för det här året!).
Midsommarfirandet. Det traditionella midsommarfirandet ställdes in på grund av
Coronan. Detta uppmärksammades i pressen. Ordförande träffade en DT-reporter 29/5
angående detta. Sloganen ”Vi ställer inte in, vi ställer om!” blev populärt att använda
under året. Det vi ställde om var detta: ordförande höll sitt sedvanliga midsommartal,
vilket spelades in av Peter och Eva Östling. Familjerna Östling, Lindvall/Hannertz och
Erks arrangerade ett litet midsommartåg på midsommarafton (i hettan) med ryttare, häst
och vagn samt dräktklädda människor. Tåget filmades. Sedan lades tåg och tal ut på
youtube. Vi beslöt även att ha ett mindre midsommarlotteri. Vi fick fina priser av
företagare som stöttar oss och vi sålde 200 st lotter, vilket gav en inkomst på 4 000 kr. Ett
ekonomiskt stöd från enskilda personer inbringade också 2 600 kr.
Bystugans parkering. Den spåriga planen slasades av Emil Hagström med egentillverkad
slas. Avspärrningen vid den nyanlagda gräsytan, för att markera att det är en parkering
och inte en genomfartsled utanför bystugan, togs ned. Tyvärr började då flera fordon att
åka över gräsytorna. Det blev en kamp likt Lars Molins ”Midvinterduell” med att sätta upp
nya avspärrningar. Till slut beslutades om att bygga ett enkelt staket runt parkeringen.
Bengt Peters och Lars Granqvist byggde. Sedan rödfärgades det av Stina Fix, Eva Björk,
Linda Hansy och Kjell Andersson. För att staketet skulle tillfredställa esteterna i byn så
byggdes det till med kryss mellan stolparna.

Mettävlingen. Ställdes in på grund av Coronan.
Dragskivan 5/9. Ett mycket uppskattat årligt arrangemang där utlottning av storvinsterna
i Bylotteriet görs. Ställdes inte in, utan ställdes om. Ägde rum på festplatsen med egen
mat och dryck, kl.14-16, grillar fanns på plats, ett tjugotal deltog (familjevis med avstånd),
bystugeföreningen bjöd på kaffe och kaka, kollekt på 600 kr samlades in. Flera lyckliga
lotterivinnare var på plats.
Bylotteriet. De flesta lotteriinnehavare valde att behålla sina lotter, tio lotter bytte ägare.
Bylotteriet är en stor inkomstkälla för bystugeföreningen, och har varit i stort sett den
enda pålitliga under detta Corona-år.
Webkurs ”Säker bygdegård”. För att få ned försäkringspremien gick två av
styrelsemedlemmarna den här kursen. Mycket lärorikt och premien sänktes 20 %.
Dokumentation Bodarna. Lars Mätare, överförde ett filmmaterial till CD-skivor som CarlEinar Mätare filmat. Styrelsen fick skivorna och lämnade dem vidare till Peter och Eva
Östling som arbetade fram ett sevärt material. Resultatet blev 20 filmer som visades med
en ny film per dag under 20 dagar. En mycket uppskattad dokumentation som visar
arbetet med byggandet av bystugan mm. Filmerna finns på youtube.
Julkärvar. Börje Lindvall och Eva Hannertz upplät en bit av en havreåker för egen
bindning av julkärvar i början av september. Kärvarna såldes för 30 kr styck.
Inkomsterna tillföll bystugeföreningen, tack! Drygt 40 kärvar såldes för 1 390 kr.
Projektet uppmärksammades av Siljan News, artikeln finns på webben.
Kulturarbete. Ordförande ställde upp på projektet som Peter och Eva Östlig startade i
december. Dikten ”Skogens adventsmorgon” av Walter Östlig reciterades.
Oväntad inkomst. Ordförande blev uppringd av en konsult i april angående utbetalningar
till delägare i samfälligheten S:47 (efter fibernätgrävningen). De delägares utbetalningar
som inte ville ha/hörde av sig om att de ville ha ersättning, gick till bystugeföreningen.
Det gav en inkomst på 6 676 kr, tack!
Ansökan om finansiellt krisstöd. Styrelsen har utan att lyckats, ansökt om olika slags
finansiella stöd från kommunen. Däremot erbjöd Bygdegårdarnas Riksförbund att
komma in med en ansökan för krisstöd. I dagarna fick styrelsen vetskap om att vi
beviljats 33 471 kr vilket kommer att utbetalas i januari 2021. Styrelsen drar en
lättnadens suck!
Luciatåg. Den 13/12 fick bybor se och höra ett annorlunda luciatåg dra fram genom byn.
Arrangemanget utfördes av familjerna Östling, Lindvall/Hannertz och Erks med flera
hästekipage, lucior och tärnor. Det var mycket uppskattat.

Arbeten och investeringar
Livbojar. Lars Granqvist införskaffade två livbojar att ha vid bassängen och Ävia. De var
gratis, endast kostnad för porto.
Röjning/slåning Smedjan och Kölna samt Ävia. Gräset runt Smedjan och Kölna slogs flera
gånger under sommaren av Daniel Bomark. Gräs ned mot Ävia slogs av Lars Granqvist,
Svenna Olsson och Tomas Jansson.

Gräsklippning. Daniel Bomark och Amar Hansy ansvarade för gräsklippningen vid
bystugan, festplatsen, lekplatsen och bassängen. Svenna Olsson ansvarade för
gräsklippningen vid Ävia.
Flera förbättringar i och utanför bystugan. Staket runt bassängen (se ovan), staket vid
parkeringen (se ovan), tre dokumenthållare för skötselprotokoll har tillverkats och satts
upp i bystugan.

Stugvärdar under året
Stugvärdsgruppen med Doris Eile i spetsen har anpassat sig efter rådande
omständigheter. Många avbokningar av bystugan, vissa månader helt utan inkomst. Men
utgifterna tickade på. De stugvärdar som arbetat under 2020 har varit: Doris Eile, Stina
Fix, Monika & Tomas Jansson, Cecilia Kängström Skepetzi samt Kerstin Olander & Lars
Granqvist. Arbete pågår med att värva fler stugvärdar samt att uppdatera stugvärdspärmen med specifika uppgifter för det här året, t ex om sophämtningen i Coronatider

In memorian

Avlidna under året, Bengt Carlbrand, Lars Svedberg och fd bybo Lennart Finn.

Minnesfonden

1 700 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, isbanespolning, gräsklippning, putsning och lagning,
bassängskötsel, aktivitetsansvar, mm mm.
Nytillkomna göromål i år har dessutom varit att sköta om alla igelkottar som bosatt sig i
byn, att tillsammans agera då vägbelysningen i byn inte fungerade samt att finna och
förgöra den första mördarsnigeln i byn.
Vi önskar ett fortsatt gott samarbete i byn för att garantera bystugans fortlevnad och
utveckling.
Vi i styrelsen tackar för oss.

Ordförande Pia Peters
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