
 

 

Verksamhetsberättelse 1 januari – 31 december 2021 

Mora Byalag  
 

Möten 
Den 28 augusti hölls årsmöte i Mora Byalag i Hönan och Galten.  

17 Morabor deltog i mötet.  

Styrelsen har haft 6 styrelsemöten under året: 19 januari, 24 mars, 1 juni, 18 augusti, 1 september, 

17 november. 

Styrelse, revisorer och valberedning valda på årsmötet den 28 augusti 2021 

Eva Strömvall  Ordförande – 2022 

Kent Söderling  Ledamot – 2023 

Ingegerd Ånestrand Ledamot – 2023 

Mikael Lundkvist Ledamot – 2022 

Helena Lindquist Ledamot - 2022 

Philip Hedström Suppleant – 2022 

Robert Isaksson Suppleant – 2023 

Erik Boholm  Revisor – 2022 

Ove Randberg  Revisorsuppleant – 2022 

Mattias Göransson Valberedning 2022 

Marianne Sjöquist Valberedning 2022 

 

Medlemmar 
Antalet medlemmar/familjer i Mora Byalag under 2021 ökade till 130 medlemsfamiljer. 

 

 

 

  

http://www.moraby.se/


Aktiviteter under 2021 
 

Året har präglats av Coronapandemin och de restriktioner som varit, vilket gjort att några aktiviteter 

fått ställas in. Pga. pandemin kunde inte årsmötet för 2020 hållas inom ordinarie tid, mötet fick 

skjutas fram till 28 augusti 2021, vilket medlemmarna informerades om via mail och på 

anslagstavlorna. 

Puben Hönan och Galten 

Under 2021 har pubverksamheten kunnat vara igång 13 augusti, 17 september och under 

oktoberfesten. 

Moranappet 

Moranappet ställdes in, dock inte enbart pga. av pandemin utan pga. för dålig is. 

Vårstädning 2021 
Vi målade om bastun. Klippte bort lite sly och lite krattning. 
Det var meningen att bryggan skulle läggas i men det var för hård blåst så den blev ilagd helgen efter. 
  
Valborg 2021 

Firandet ställdes in. 

Nationaldagsfirande 6 juni 2021 

Vi kunde äntligen ses utomhus, längtan var stor. Stämningen på topp i ett strålande härligt 

försommarväder, ett femtiotal personer kom, umgicks, åt god tårta och drack kaffe/thé. Stort tack till 

Helena Danielsson som fixade det mesta. 

Midsommar 2021 

Det traditionella Midsommarfirandet fick ännu en gång ställas in, det var femte gången under de 

senaste 200 hundra åren. Tidigare år som också ställts in är 1894, 1903, 1905 och 2020. 

Simskolan 2021 

Årets simskola var en fullträff. 
Mitt i värmeböljan med badtemperatur på mellan 24–26 grader. 
  
30 barn var med och lärde sig väldigt mycket. 
Blev många simmärken att dela ut. 
  
6 av de lite äldre barnen klarade att ta simborgarmärket. 200 meter. 
10 barn klarade att simma 25 meter. 
Även de minsta, från 3 år gjorde framsteg och vågade doppa huvud, bubbla och inte vara rädda för 
vatten. 
Avslutning var väldigt trevlig. Björkar uppsatta runt bryggan med ballonger. 
Byalaget bjöd alla simskolebarn på grillad korv, festis, föräldrar och andra fick grilla sin egenköpta 
korv. 
Glass till alla barn. 
Och så förstås den stora favoriten, plocka potatis. 
Vi kastar ut 10 kilo potatis och barnen får varsin påse för att kunna hitta så många som möjligt. 
Det är ingen vinnare eller förlorare, men alla barn tycker det är väldigt roligt.  
Alla barn får en tablettask av Ingegerd när de visar sina fynd. 
 
Stort tack till Ingegerd Ånestrand som arrangerar denna viktiga verksamhet! 

 
 



Tillsyn och skötsel av badet 

Erik Lindqvist har fixat det mesta med stranden. Klippt gräs, kollat dasset, plockat skräp och har haft 

koll på det mesta. Han har även klippt gräs vid sågen och runt midsommarstången.                        

Viktor har kört sin lilla harv på stranden för att ta bort gammal vass som flyter in. 

Tack till andra, ingen nämnd och ingen glömd, som klipper gräset, fixar till sanden, tömmer dass-

tunnan plockar skräp mm, som gör att vi har ett trevligt bad.  

Moraputten 2021  

Moraputten genomfördes 31 juli på Eskilstuna Golfklubb. Årets vinnare blev Daniel Ozolins. Stort 

tack till arrangörerna. 

Friluftsgudstjänst 2021 

Då intresset varit lågt föregående år, beslutades om att inte arrangera gudstjänsten. 

Oktoberfest 

En mycket trevlig tillställning med god mat och dryck, många längtansfulla festsugna deltagare slöt 

upp. Stort tack till ansvariga Patric Larsson och Danne Åsander. 

Julbuffé 2021 

Härligt att också den gick att genomföra, succé som vanligt med många som ville deltaga. Först såg 

det ut som att flera inte kunde få plats men detta ordnade sig, då tyvärr flera behövde lämna 

återbud. Lotterna gick åt som smör i solsken, fina priser var en bidragande orsak. Såååå god mat och 

godisbordet var översvallande. Fin sång och musik som både trubadurerna och andra bidrog till. 

HLR-utbildning 

På årsmötet 2019 lämnades en motion in om inköp av hjärtstartare till byn. Vårt svar på motionen 

blev att inte köpa in hjärtstartare, utan istället anordna utbildning i HLR.  

Eva Mossgård och Cissi Ranström ansvarar för utbildningarna som skulle ske i slutet av mars 2020. 

Dessa kunde inte genomföras pga. nämnda pandemin.  

Övrigt som hänt i byalaget 

Samordnande av hjälp under Coronapandemin 

Under mars 2020 började styrelsen samordna hjälp till de i byn som inte kunde ta sig själva till ex. vis 

affären. Erbjudandet var kvar under 2021 men behövdes inte då pandemin alltmer blev en 

normalitet där man hittade sina sätt att hantera tillvaron och vaccinationerna började ta fart för alla. 

 

Vi önskar alla medlemmar ett trevligt, fortsatt fint 2022 och att pandemin avklingar alltmer! 

 

Mora den 20 februari 2022 

Styrelsen genom Eva Strömvall, ordf. i Mora byalag 

 

 
  
 
  
 


