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Vi började verksamhetsberättelsen 2020 med ”Corona-året 2020 - året vi alltid kommer att 
minnas”. Även 2021 skulle kunna beskrivas som ett Corona-år, då många aktiviteter fick ställas 
in, men det kan även beskrivas som ett år i omställningens tecken. Pandemin, restriktioner och 
rekommendationer har präglat även detta år och många möten har genomförts utomhus eller 
digitalt. Vår fina dansbana vid festplatsen har brukats till många aktiviteter, allt från olika typer 
av möten och sammankomster, till dans, filmvisning och målning av ny majstång. Som alltid 
finns en hög grad av nytänkande och idérikedom bland våra bybor och både traditionella 
arrangemang i något ny tappning och helt nya evenemang har genomförts under året. I denna 
verksamhetsberättelse redogör vi för en del av allt som hänt i vår vackra by under året 2021.  
 
 

Styrelsen i Bodarnas bystugeförening 2021 
Pia Peters (ordförande), ledamöterna Tomas Ström,  

Anette Borgström, Linda Helsing Hedlund, 
 Daniel Bomark, Lars Granqvist samt Eva Björk  
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Styrelsemöten 

17 protokollförda styrelsemöten har 
genomförts under året; vissa i digital form, 
andra utomhus på dansbanan och några i 
bystugans värme.  
  

 

Årsmöte i Bodarnas bystugeförening  

Årsmötet för 2020 avhölls den 21 februari 
2021, Corona-restriktionerna satte dock 
käppar i hjulet för ett fysiskt möte, varvid 
det första digitala årsmötet i byns historia 
genomfördes. Ett tjugotal deltagare 
närvarade.  
 

 

Arbetet med att förnya området runt 
bystuga och festplats – ”Boans IP” 

Under året som gått har den observante sett 
att det har varit stor aktivitet i området kring 
bystugan och festplatsen, och flera av 
förslagen som mottogs från byborna i början 
av året om ny utformning av festplatsen har 
genomförts. Då det under senare år har varit 
en generationsväxling i byn har vi sett ett 
behov av att bättre anpassa både verksamhet 
och aktiviteter för byns invånare, samt att 
verka för att tillgodose även våra yngsta 
invånares behov av fritidsaktiviteter. De 
något äldre byborna minns att det på 1960-
talet anlades en ishockeyplan invid 
festplatsen i Bodarna, en plan som förutom 
att användas av byns barn, även var 
hemmaplan för det på 1970-talet 
framgångsrika ”hockebockeylaget”. Sargen 
blev efter hand i dåligt skick och revs i 
förbindelse med den att den nya bystugan 
byggdes i början på 90-talet. Planen har dock 
fortsatt att användas som isbana även efter 
sargens borttagande och vi har de senaste 
åren sett en kraftig ökning av aktivitet, av 

både små barn som tar sina första 
stapplande skridskoskär, till lite äldre barn 
och föräldrar som spelar spontana 
hockeymatcher och övar på piruetter.  
 
Under året har stora markarbeten genom-
förts, för att göra om den tidigare gräsplanen 
till ett underlag som inte bara lägger 
grunden till en bättre och mer ”lättspolad” 

isbana, utan även ett 
underlag som kan 
användas till exempelvis 
basketplan under 
sommarhalvåret. Även 
den något ålderstigna 
belysningen runt planen 
har bytts ut mot en 

modern LED-belysning som är långt mer 
energieffektiv. För att finansiera detta har vi 
ansökt om finansiering från olika källor och 
fonder (se sidan 2).  
 

Slogbod  
Något vi har saknat i området kring 
bystugan är en grillplats med vindskydd och 

utsikt över 
Västerdalälven. 
Vi beslutade 
därför att bygga 
en slogbod 
med möjlighet 
att grilla, elda, 
umgås och 

hålla värmen under hela året. Under 
sommaren införskaffades en omonterad, 
timrad slogbod, som i september månad 
sattes upp av några av byns händiga 
invånare, med gemensamma krafter.  
 
För att finansiera inköpet av slogboden 
startades en insamling, som totalt 
inbringade drygt 17 000 kronor, något som 
täckte insamlingens mål och den största 
delen av kostnaderna för slogboden. Innan 
slogboden uppfördes frästes de gamla 
kvarvarande stubbarna från 2020-års 
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avverkning bort och en 
grusgrund iordning-
ställdes. Stort tack till 
Hellqvist grus för 
grussponsring och till 
alla som på olika sätt 
bidragit till slogbodens 
tillkomst! När slog-
boden stod på plats 

såddes nytt gräs på hela området där mark-
arbetena i samband med isbanebygget gjorts. 
En ansökan om dispens från strandskyddet 
inlämnades till kommunen, och godkändes, 
innan uppförandet.   
 
Nya majstänger 
Två nya majstänger har införskaffats och 
hyvlats. Den ena ligger och vilar på en 
takstol för framtida bruk och den andra 
målades under våren med linoljefärg och var 
färdig att tas i bruk lagom till midsommar. 

Även nya vindskivor 
iordningställdes efter 
”Fix-Eriks” gamla 
mall, målades och 
monterades upp 
under sommaren. 
Med den överblivna 
linoljefärgen har även 

två av de gamla kyrkbänkarna som står på 
dansbanan fått sig en välbehövlig 
uppfräschning.  
 
 

Ansökningar om medel från fonder 

Göte Heds fond 
Under våren 2021 sattes en ansökan om 
medel till stöd för arbetet med förnyandet av 
isbanan ihop. Ansökan var relativt 
omfattande till en början och innefattade 
flera delar, men i kontakt med kommunens 
ansvarige för fonden fick vår ansökan 
justeras då den översteg de medel som fanns 
kvar i fonden. Vi reviderade därmed vår 
ansökan och plan för området och fick 

beviljat hela 296 750 kronor. Med dessa 
medel har vi kunnat genomföra en 
betydande uppgradering av isbanan, såsom 
bland annat markarbeten, stängsel, 
basketkorgar, fotbollsmål, samt inköp av ny 
belysning och nya stolpar. 
 
Leksands Sparbank – insatser för bygden 
Under året har även inte mindre än två 
ansökningar om stöd lämnats in till 
Leksands Sparbanks fond för insatser för 
utveckling av bygden. En omfattande 
ansökan lämnades in under våren, men 
kunde ej beviljas med de medel som fanns 
tillgängliga, och en mer begränsad ansökan 
lämnades därmed in under september 
månad. Under senhösten fick vi det 
glädjande beskedet att vi beviljats 50 000 
kronor i stöd för uppgradering av lekplatsen 
invid bystugan. Detta arbete kommer att 
inledas under 2022.  
 
Jordbruksverket – fond för 
landsbygdsutveckling  
Bystugeföreningen har även gjort ett tappert 
försök att söka om medel från 
Jordbruksverkets fond för 
landsbygdsutveckling under hösten. I 
skrivande stund har något svar ej inkommit, 
men förhoppningarna är relativt lågt ställda 
med tanke på det, enligt uppgift, mycket 
hårda söktrycket på dessa begränsade medel.  
 
Bygdegårdarnas riksförbund – finansiellt 
krisstöd   
För andra året i rad erbjöds 
bystugeföreningar runt om i landet att 
ansöka om krisstöd från Bygdegårdarnas 
Riksförbund. En relativt omfattande 
ansökan skickades in i juni månad. Under 
hösten kom det glädjande beskedet att vi 
hade beviljats drygt 17 000 kronor och 
medlen utbetalades under senhösten. Ett 
välkommet tillskott i kassan, efter ytterligare 
ett år då inkomsterna från bland annat 
midsommar-firandet och uthyrning av 
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bystugan för andra året i rad har varit 
mycket mindre än innan pandemins utbrott.  
 
 
Arrangemang och aktiviteter 2021 

Påsktåg 
Under påskafton arrangerades ett litet 
påskfirande för barnen vid bystugan. 
Påskkärringar med hästar red i kortege runt 
byn och godispåsar delades ut till utklädda 

påskkärrin
gar och 
gubbar, av 
ingen 
mindre än 
en påsk-
anka. 
COOP 

Djurås sponsrade innehållet i godispåsarna. 
Tack! Påskkärringståget uppmärksammades 
med fina reportage i både Dalarnas 
Tidningar och Siljannews.  
 
Valborgsmässoafton  
Liksom år 2020 blev valborgsfirandet inställt 
på grund av Corona. 
 
Städning av festplatsen och runt bystugan   
Den 13 maj räfsades gräsytorna utanför 
bystugan och på festplatsen. Många bybor 
slöt upp för lite trevlig samvaro och med 
krattorna i högsta hugg. Städningen 
avslutades med gemensam fika utanför 
bystugan. 
 
Badbassängen 
Bybor krattade bassängens botten tidig vår, 
för att förbereda för sommarens bad. 
Bassängen fylldes när sommaren närmade 
sig och var som vanligt en välbesökt badplats 
under sommarens varma och soliga dagar. 
Ett 10-tal bybor deltog vid städningen av 
bassängens botten. Badbesökare swishade 
stödjande inkomster på drygt tvåtusen 
kronor. 
 

Midsommarfirandet 
Det traditionella midsommarfirandet 
ställdes in även 2021 på grund av Corona. 
Midsommar-traditionen är dock stark i byn 
och ett antal bybor kunde inte ”hålla sig” 
från att lufta sina folkdräkter i ett mindre, 
byinternt midsommartåg på midsommar-
afton. Ett trettiotal dräktklädda deltog i 
tåget och som vanligt deltog även ett antal 
hästar.  
 

Corona satte dock 
käppar i hjulet för 
majstångens 
deltagande i mid-
sommartåget, så 
den kläddes på 
fest-platsen under 
gemytliga former 

av ett tiotal personer på torsdagskvällen 
(såsom Herman Aronsson, Evert Björk och Rune 
Erks på bilden) och restes därefter av 
dräktklädda bybor efter att tåget ankommit 
festplatsen på midsommarafton. Cirka 80-90 
personer hade samlats, väl spridda på 
festplatsen. Några bybor bjöd på fika efter 
majstångsresningen och ett sextiotal 
deltagare stannade kvar och fikade.  
 
Ett kort midsommartal spelades in. Tåget 

filmades och familjen 
Östling klippte till en 
fin film om 
midsommaren 2021 i 
Boan. Filmen kan ses 
på Youtube (Sök på 
”Midsommarfirande i 
Bodarna 2021”). Även 
den traditionsenliga 
lövningen av bron 

fick stryka på foten, men några ”lövruskor” 
sattes ändå upp (under något mindre festliga 
former än vad traditionen bjuder) för att 
hålla traditionen levande och förgylla 
infarten till byn.   
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Ett mindre midsommarlotteri ordnades och 
hundra lotter såldes. Ett antal lokala företag 
och privatpersoner skänkte priser. 
Föreningen bugar och bockar! 
Midsommarlotteriet gav en intäkt om 5 000 
kronor.  
 
Ansökan om sänkt hastighet på väg 597 
Under sommaren beslutades att 
bystugeföreningen och vägföreningen skulle 
ta fram en gemensam skrivelse till 
Länsstyrelsen och Trafikverket om sänkt 
hastighet genom byn. Tomas Eriksson och 
Eva Björk tog fram ett brev som i augusti 
månad sändes till de två nämnda 
myndigheterna, samt till kommunen.  
 

Skrivelsen upp-
märksammades 
av ett flertal 
medier och fina 
artiklar 
publicerades i 
Siljan News, 
Falu Kuriren 
och Dala-

demokraten. Med skrivelsen som grund, 
sändes även ett gemensamt inspel angående 
bland annat Åkerängstabron till 
kommunens under hösten (2021) pågående 
samråd om ny översiktsplan. Länsstyrelsen, 
som beslutar om hastigheten på väg 597, har 
meddelat att svar ska komma under kvartal 
två 2022. Långsamt maler byråkratins 
kvarnar.   
 
Filmvisning – ”Sagan om Mirlandet”  
Filmen ”Sagan om Mirlandet”, som spelats in 
i byn, visades vid två tillfällen på dansbanan. 
Ett trettiotal åskådare deltog vid varje 
visning. Filmvisningarna renderade i en 
inkomst om cirka 2 000 kronor till 
föreningen.  
 
Mettävling  
En solig och något blåsig dag i slutet av 
augusti arrangerades den traditionsenliga 

mettävlingen i byn och 24 tappra metare 
fick upp knappt fyra kilo fisk. Mettävlingen 
inbringade 1630 kronor till föreningen. 
Kesti Olander, Late Granqvist, Pia & Bengt 
Peters samt Hanna Erks stod för 
arrangemanget i år. Byföreningen bjöd på 
kaffe, festis och kaka.  
 
Bylotteri  
Bylotteriet är en viktig inkomstkälla för 
bystugeföreningen och har varit en av få 
pålitliga inkomstkällor under Corona-
pandemin. De flesta lotteriinnehavare valde 
att behålla sina lotter, men fem lotter bytte 
ägare. Bylotteriet gav en inkomst på 34 600 
kronor.  
 
Dragskiva  
I början av september genomfördes den 
årligt återkommande dragskivan, i något 
omställd form. Under dragskivan görs 
utlottningen av storvinsterna i bylotteriet, 
under gemytliga former. 2021 genomfördes 
arrangemanget på festplatsen och deltagarna 
tog med egen mat och dryck, till de grillar 
som fanns på plats. Ett drygt tjugotal deltog, 
bystugeföreningen bjöd på kaffe och kaka. 
Flera lyckliga lotterivinnare var på plats. 
 
Trollkarlen Mr Udd besökte bystugan  
Under sommaren inkom ett erbjudande 
från Bygdegårdarnas riksförbund om att 
arrangera en trolleriföreställning med Mr 
Udd, där intäkterna oavkortat skulle gå till 
föreningen. Lis Holst, Doris Eile, Daniel 
Bomark, Linda Hansy och Eva Östling 
hjälpte till att arrangera eventet, som ägde 
rum den 19 september. Byföreningen bjöd 
på fika till de nitton barn och tolv vuxna 
som deltog. Arrangemanget inbringade 780 
kronor och i samband med föreställningen 
mottog även bystugeföreningen en 
jubileumsbok från Bygdegårdarnas riks-
förbund.  
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Bastu 
Under hösten, när restriktionerna lättades, 
kunde herrarna återigen samlas i bystugan 
för att basta på fredagseftermiddagarna.  
 
Julmarknad vid bystugan 
Den 5 december gick byns första 
julmarknad av stapeln vid bystugan. 
Julmarknaden planerades av Evorna Östling 
och Hannerz, med flera. Bystugeföreningen 
sålde glögg, pepparkakor och grillad korv 
med bröd, samt julgranar som skänkts av 
Börje ”Jocke” Lindvall. Tack! Flera personer 

deltog på 
olika sätt i 
genomföran
det av 
marknaden, 
med allt från 
att värma 

och sälja glögg och korv, till att hålla den 
värmande brasan levande i slogboden och 
att bära fram och plocka undan bord till 
knallarna. Många besökare trotsade 
vinterkylan och kom och besökte den 
stämningsfulla julmarknaden och fick med 
sig lokalproducerad mat, hembakat bröd, 
hantverk, keramik och julprydnader hem. 
Bystugeföreningens försäljning gav en intäkt 
till föreningen på nära tvåtusen kronor.    
 
Isbanan  
Vecka 47, när kylan kom och förhållandena 
var gynnsamma, påbörjades spolningen av 

den nya isbanan och 
redan i början av 
december var banan i 
åkbart skick. De 
rutinerade 
”spolgrabbarna” 

Evert Björk och Daniel Bomark noterade 
bättre och snabbare resultat på det nya 
underlaget, jämfört med de tidigare årens 
spolningar på gräsplanen. Dock rann vattnet 
av lite i hörnen innan det fanns nog med 
snö för att bygga upp vallar runt kanterna. 
Isbanan har under december månad använts 

flitigt av många skridskosugna besökare, så 
även den ”gamla” isbanan under årets första 
månader.  

 
Fina gåvor bestående av 
”avbytarbänkar” och ett 
tiotal bandyklubbor 
donerades av byborna 
Lennart Borgås och Håkan 
Lindberg. Tack!   
 

 
Skidspår 
När vintern tagit sitt grepp om byn har 
skidspår dragits på åkrarna runtom i byn. 
Totalt spårades en slinga på nästan en mil. 
En särskild liten ”juniorslinga” för de yngsta 
skidfantasterna spårades på åkern bredvid 
bystugan och isbanan. Stort tack till 
markägarna för upplåtande av marken!    
 
Syjunta 
Ammie Stenberg ansvarade för syjuntan i 
bystugan. Även detta år satte pandemin 
käppar i hjulet och ett fåtal träffar 
genomfördes, med ett relativt litet 
deltagarantal. Deltagarna turades om att 
bjuda på fika.  
 
 

Arbeten och investeringar 

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 Svenna Olsson 
och Pär Forslund.  
 
Gräsklippning 
Daniel Bomark och Amar Hansy ansvarade 
för gräsklippningen vid bystugan, 
festplatsen, lekplatsen och bassängen. 
Svenna Olsson ansvarade för 
gräsklippningen vid Ävia. 
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Stugvärdar under året och uthyrning 
av bystugan 

Stugvärdsgruppen har anpassat sig efter 
rådande och under året föränderliga 
omständigheter. De stugvärdar som arbetat 
under 2021 har varit: Doris Eile, Stina Fix, 
Carin & Bengt Hultblad, Lena & Thomas 
Eriksson, Lis Holst, Cecilia Kängström 
Skepetzi samt Kerstin Olander & Lars 
Granqvist. Arbete pågår med att värva fler 
stugvärdar samt att uppdatera stugvärds-
pärmen med specifika uppgifter och 
instruktioner. Under årets början var det i 
princip ingen uthyrning, under sommaren 
och hösten ökades dock uthyrningen något 
och både dansbanan och bystugan hyrdes ut 
vid flera tillfällen, något som inbringat 
välkomna medel till bystugeföreningen. 
 
Under året har en ny mobil köpts in till 
stugvärdarna och fönstren, gardinerna och 
hallmattan i bystugan har tvättats.     

 

 

Stort tack! 

Styrelsen vill tacka för alla fina insatser under 
året, och alla som har ställt upp med så vitt 
skilda göromål såsom:  
 
Att hålla reda på finanserna, olika inköp, 
stugvärdar, midsommarfestarbete, hemsida 
& Facebook, lappuppsättare, isbane-
spolning, gräsklippning, putsning och 
lagning, slåtter av ”midsommar-
parkeringen”, bassängskötsel, ny majstång, 
bekämpning av jättebalsaminer och lupiner, 
sågning av brädor, utlåning av maskiner, 
bygge av trapp på dansbanan, 
aktivitetsansvar, röjning av olika platser, 
snöskottning, skidspår, olika idéer om 
aktiviteter och insatser för byns utveckling – 
för att nämna en liten del av allt som skett i 
byn under året.  
 
Ett särskilt tack till Lars-Erik Fix som under 
året skänkte 30 000 kr till bystugeföreningen 
för att hedra sin far, Fix-Erik, som skulle ha 
fyllt 100 år 2021 samt för att fira att 
bystugan invigdes för 30 år sedan.  
 
Vi önskar ett fortsatt gott samarbete i byn 
för att garantera bystugans fortlevnad och 
utveckling. 
 
Vi i styrelsen 2021 tackar för oss! 
 

 

 


