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Ny styrelse tillträdde 2020-04-05.  Styrelsen har bestått av följande personer: 

Stig Wass, ordförande, Kisti Mats, Kassör, Maivor Löfgren, sekreterare, övriga ledamöter: 
Patrik Lissåker, Bos Anna Ekamjot Kaur Howard (2020-04-05 – 2020-06-04), Lillemor Wass 
(2020-04-05 – 2020-08-06), suppleanter: Catharina Bråmer (ordinarie ledamot from 2020-04-
06), Britt-Marie Broqvist samt adjungerad ledamot Annmarie Persson. 
Bos Anna Ekamjot Kaur Howard och Lillemor Wass har avgått ur styrelsen på egen begäran 
pga. personliga skäl. 

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året. 
Antalet medlemmar, 206 varav 70 familj och 136 enskilda. 

Vid tillträdet av ny styrelse visade det sig att föreningens ekonomi var väldigt ansträngd och 
att det behövdes snabba åtgärder för att få ordning på ekonomin. En insamling bland byborna 
inbringade c:a 30 000 kr. En ytterligare åtgärd var att se över kostnader och intäkter.  
Intäkter 
Genom att renovera lägenheten i markplan i samband med att tidigare hyresgäst flyttade ut 
kunde hyresintäkterna öka med 3000 kr/månad. 

Uppdateringen av medlemsregistret innebär att vi kan nå i stort sett samtliga medlemmar via 
mail och på så sätt säkra upp att vi får in medlemsavgifterna i tid samt naturligtvis lättare 
kunna sprida information. 
Kostnader 
Genom att Bystugeföreningen blev medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund kunde 
försäkringskostnaderna sänkas med sjutusen kronor per år.  Övriga åtgärder för att sänka 
kostnaderna har varit översyn av el kostnader/avtal. Service av bergvärmepump samt utbyte 
av expansionskärl.    

Trots Coronapandemin har vi kunnat genomföra de ”årliga återkommande” evenemangen 
med delvis annan utformning, utomhus och naturligtvis ”coronasäkrade”. 

Valborgsmässofirande, Nordibyn ansvarade för detta evenemang 2020. På grund av 
pandemin var det viktigt att hålla fysisk distans mellan deltagarna vilket innebar att det inte 
blev någon samling kring elden. Nordibyn hade dock ordnat en mycket uppskattad 
tipspromenad där 141 personer deltog (110 vuxna och 31 barn) och ett lotteri med fina priser 
som man ”tiggt” ihop av sponsorer, intäkterna gick oavkortat till bystugan. ”Eldkorgar” 
ställdes ut vid tomtgränserna. Det blev ett mycket vackert och stämningsfullt 
valborgsmässofirande.  

Rent i byn, genomfördes den 1 maj. Ansvarig för organisering av aktiviteten var Pontus 
Bråmer c:a 20 personer deltog i städandet runt vägarna i vår fina by.  

Midsommarfirande 
Återigen visade Nordibyn ”var skåpet ska stå, ett helt fantastiskt fint och roligt genomfört 
midsommarfirande, trots att vi inte kunde resa stången med färska blommor. Vi höll fysisk 
distans med 5-kampspromenad som bland annat innehöll musik quiz i bönehuset, därtill 
lotteri med massor av fina priser och kaffe med hembakt bröd. Alla intäkter gick oavkortat till 
Bystugan.  
 
Gesunda aktivitetsdag, ett nytt evenemang, genomfördes den 26 juli av Gesunda 
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motionsklubb, det var ett samarrangemang med orienteringsklubben som bjöd på 
coronasäkrad inomhusorientering i bystugan där man även använde källaren och den då 
tomma lägenheten. Både vuxna och barn/ungdomar deltog. Det såldes våfflor med färska bär 
och grädde och till kaffet var det underbart hembakt kaffebröd som var skänkt av generösa 
Gesundakvinnor.  Våffeljärnen var skänkta av Elon och bären av Sollerö jordgubbar. Alla 
intäkter gick oavkortat till bystugeföreningen 

Domänen gesunda.se Den 14 maj blev det klart med Mora kommun att Bystugeföreningen 
får ta över Domänen gesunda.se. Det är den bästa och mest naturliga sökdomänen när man 
söker på Gesunda. Byggandet av ny hemsida för byn har påbörjats och beräknas kunna 
lanseras runt årsskiftet.  

Övertagande av bönehuset, den 20 maj blev det klart med Svenska Kyrkan att 
Bystugeföreningen blev ägare till Bönhuset från och med den 1 juli. 

Under våren och tidig höst, 2020, gjordes ett stort ideellt arbete där många Gesundabor 
deltog. Det handlar om c:a 1760 timmars ideellt arbete, och om vi räknar med timpriset 200 kr 
så landar det på 352 000 kr. Det är helt fantastiskt att vi kan hjälpas åt att på ideell väg få så 
mycket arbete gjort för allas vårt bästa i byn. 

Vad är det då som åstadkommits, här kommer en kort sammanfattning. 

Målning av Tröskladan och uthusen till Bystugan 
I slutet av maj påbörjades målningen av Tröskladan och uthusen. Det var en ganska stor 
uppslutning av fritidsmålare från hela byn som deltog i projektet. Färg och penslar var 
sponsrade av företaget Falu Rödfärg. Vår målarmästare i byn Börje Tjärnberg stod för 
fackmannamässig handledning. Byggnaderna har blivit så otroligt fina.  

     
 



Årsberättelse Gesunda Bystugeförening 2020  

	 3	

Bil.1	

Städ och fönsterputs i Bystugan i början av juni var vi ett fint litet gäng som under två dagar 
städade inomhus i Bystugan och alla fönster blev putsade.  

 

 

Fixande av Bystugans yttre, under sommaren fixade Stig med hjälp av Hasse Olsson runt 
tomten, målade och satte upp brandstegen, fixade husgrund mm  

 
Renovering av lägenheten på bottenplan  
Under senare delen av juli drog Stig och Hasse O igång renoveringen av lägenheten. De hade 
hjälp med målning mm av andra frivilliga arbetare. Resultatet blev helt fantastiskt och ny 
hyresgäst flyttade in i mitten av augusti. 

 

         
Målning av bönhuset 
Målningen av bönhuset inleddes den 29 augusti, det blev ett mycket större 
arbete än vi tänkt oss. Ingenting har gjorts åt Bönhusets exteriör sedan 1972, det 
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visade sig att väggarna fullkomligt slukade färg, vindskivorna var genomruttna, 
flera av fönsterbågarna var också delvis ruttna nertill. Men med gott mod och 
glatt humör så segade sig de frivilliga igenom nästan en hel veckas arbete med 
målning och fixande. Resultatet blev fantastiskt bra. Dock återstår att restaurera 
fönsterbågarna och det stora arbetet som måste göras är att byta tak. Det tak som 
ligger på nu är 106 år gammalt och har tjänat ut. Vi söker bidrag för att kunna 
byta taket. 

 
     

 
 
Hjärtstartare till byn  
Gesunda Motionsklubb införskaffade en hjärtstartare som skänktes till 
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Bystugeföreningen. Hjärtstartaren har placerats utanför Bystugan. Hjärt-och 
lungräddnings utbildning (HLR) genomfördes den 25 oktober av Dan Stenback 
från HLR-rådet. Deltagarna delades upp i tre grupper med 8 personer i varje 
grupp. 

Ställplatser 
Inget ont som inte har något gott med sig, Coronapandemin har gjort att 
semestrarna i Sverige ökat markant. 2020 har vi haft ett stort antal gästande 
husbilar på vår ställplats utanför bystugan.  Det allmänna omdömet från gästerna 
är att det är så vacker och fin miljö vi erbjuder. Många har återkommit flera 
gånger under sommaren/hösten. Ställplatserna inbringade drygt 30 000 kr. 

Slutord 

Styrelsen tackar alla som har medverkat till ett fantastiskt gott samarbete under 
året och överlämnar 2020 års verksamhetsberättelse för bedömning. 

 

Gesunda december 2020 

 

………………………………………. 
Ordförande Stig Wass 

 

……………………………………….. ………………………………… 
Kassör Kisti Mats   Sekreterare Maivor Löfgren 

 

………………………………………. …………………………………... 
Ledamot Patrik Lissåker  Ledamot, ersättare, Cajsa Bråmer 

 

………………………………………. 
Ledamot, ersättare, Britt-Marie Broqvist 

 

 

 


