
Jan Blumenberg Sjurby fäbodlag 1(5)  

 Årsstämma 2018  

 

  

 

 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med 

Sjurby fäbodlag hos Bo och Inger Martins-

son samt Kalle och Mona Morell den 21 

juli 2018 vid varmt sommarväder med 

temperatur ca 27-30 grader.  

Närvarande: Ca 35 fäbodgrannar och 

fäboende.  

 

 

§1 

Talmannen Max Blumenberg öppnade stämman och hälsade oss välkomna. Han överlämnade 

därefter ordet till Bo Martinsson, en av värdarna,  

Bo hälsade oss välkomna till gårdarna. Fastigheten fanns vid storskiftet (1845-1847). Vid laga 

skiftet (som var klart 1972) ägdes gården av Jugån Martin Andersson (pappa till Mona och 

Bo). Byggnaden närmast vägen (där Mona och Kalle huserar nu) har ägts av Herman Morén. 

Den var då en ladugård som stod vid vasaloppsspåret ovanför telekuren ”sudibyn”. Den 

flyttades ca 1961 till Sjurby. Bo mindes då att ”tapeterna” bestod av ett pappliknande 

material, bakom vilket man kunde höra råttorna husera. Nu är det inte så efter interiör 

ombyggnad. 

Bo inbjöd oss att titta in i husen. 

 

 

 

 

  
Monas och Kalles hus sett från söder Bo och Ingers hus 

 

§ 2 

Till ordförande för årsstämman valdes Max Blumenberg och till sekreterare Jan Blumenberg. 

 

§ 3 

Till justeringsmän för mötet valdes på egen begäran Karin Kullander och Åke Söderquist. 

 

 

           § 4 

Agneta Blumenberg har sedan förra stämman och efter en kort tids sjukdom avlidit. 

Talmannen höll parentation över Agneta. Hon har trivts mycket bra i Sjurby och tillbringat 

varje sommar och efter elektrifieringen 2006 även delar av vintern här. Hon har deltagit i 
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praktiskt taget alla aktiviteter i fäboden och varit delaktig i flera kommittéer. Hennes minne 

hedrades med en minuts tystnad.  

 

§ 5 

2006 hölls stämman här förra gången. Skrivaren läste upp valda delar av protokollet från den 

stämman. Bland annat noterades att elektrifiering av fäboden nu stod för dörren. 

 

§ 6 

Mats Yrgård läste upp revisionsberättelsen.  

Stämman följde revisorernas förslag och beviljade fäbodrådet full ansvarsfrihet för det gångna 

räkenskapsåret.  

 
 

§ 7 

Nu vidtog val av ledamöter i fäbodrådet och övriga funktionärer. Valda blev följande (omval 

om inte annat anges): 

 

Talman Max Blumenberg 

Vice talman  Bo Martinsson 

Skattmästare Anita Andersson 

Skrivare Jan Blumenberg 

Rådmän Alice Skoglund, Åke Söderquist och Sigge Fanslau. 

Fyllemän/kelinger Gun Fanslau och Ilona Söderquist 

Revisorer Bengt Skoglund och Mats Yrgård.  

Revisorssuppleant Marita Thomsen  

Klubbmästare Mats Yrgård 

Hästskomäster Bo Martinsson  

Slogbomäster Mats Yrgård. 

Promenadbingokommitté Gun och Sigge Fanslau samt Astrid Blumenberg. Gun är 

sammankallande.  

Festkommitté Åke, Ilona, Anita, Alice och Astrid. Åke är sammankallande. 
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Vägkommitté Åke Söderqvist och undertecknad skrivare. 

SM-general  Leif Lekander 

Valberedning Ilona Söderquist och Gun Fanslau. Ilona är sammankallande. 

Båtplats- och 

Bryggkommitté  

Åke Söderquist, Leif Lekander, Max Blumenberg och 

Bengt Skoglund. Max är sammankallande. 

 

Fäbodlagets firma tecknas av Max Blumenberg (talman) och Anita Andersson (skattmästare). 

Båda äger rätt att teckna firman var för sig. 

 

§ 8 

Rapporter från utförda projekt avseende ”vård av fäbodmiljön”: 

 

Båt- och 

bryggplatsen 

Max rapporterade att inga nya investeringar gjorts sedan förra året. 

Området har förvaltats genom bl a gräsklippning och upptagning och 

isättning av bryggan. Dessutom har Canadagässens trakasserier (i alla 

fall än så länge) upphört efter framgångsrik insats av Åke.  

 

Vägrensröjning Sedvanlig vägrensröjning utfördes onsdagen 26 juli 2017 med ca 12 

deltagare. 

 

Vasaloppet 2017 ställde vi upp som funktionärer med drygt 100 man/kvinnodagar,  

 

 

Fäbodfest Fäbodfest gick av stapeln onsdagen 26 juli 2017 med 35 deltagare.  

Festen hölls som god sed blivit hos Ilona och Åke 

 

 

Tipspromenad Genomfördes 23 juli 2017 med start- och målplats vid båtplatsen. 

 

 

Country live music Mycket uppskattad och utmärkt framförd konsert genomfördes på 

kvällen efter fäbodstämman.   

 

  

§9 

 

Pågående och planerade projekt: 

 

 

Båtplatsen 

 

Ett antal förtöjningsplatser för båtar kommer att anläggas. 

Röjning av vägrenar 

 

 

 

 

 

Fäbodfest 

Röjning kommer att genomföras kommande onsdag 25 juli med start kl 

10.00. Med hänsyn till de torra markerna och pågående skogsbränder 

kommer vi enbart att använda röjsågar med ”snöre” och handdrivna 

röjsaxar. Inga sågklingor eller andra eventuellt gnistbildande attiraljer 

får nyttjas.  

 

Samtliga fäboende och fastighetsägare i fäboden inbjuds till fäbodfest 

hos Ilona och Åke 25 juli med start kl 17.30. Av samma skäl som ovan 

kommer vi inte att grilla i år. Festkommittén har redan funnit smakliga 

alternativ.  

 

Tipspromenaden Tipspromenadbingon genomförs i morgon 23 juli. Start- och målplats är 

båt – och bryggplatsen. Annonserad varm korv utgår av ovan angivna 

skäl.  
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Cykelvasan 

 

Cykelvasan genomförs i år 10 -12 augusti. Anmäl er till Max, som 

samordnar våra funktionärsinsatser. 

 

Vasastafetten och 

Ultravasan 

Max informerade om att den kommande Vasastafetten, Ultravasan och 

den nytillkomna Vasakvartetten genomförs lördagen 18 augusti.   

Max samordnar som vanligt våra insatser (som funktionärer). OIF sköter 

löpningarna. 

 

Country live music Ingen konsert med Grievous Angels i år men förhoppningsvis nästa år.  

  

Övrigt Fäbodrådet emotser förslag på nya projekt som ökar trivseln i fäboden.  

 

 

§10 

Containrar för källsortering av hushållsavfall (brännbart och komposterbart dito) finns vid 

västra infarten till Björnarvet. Tyvärr missbrukas dessa såtillvida att möbler, madrasser och 

annat otillbörligt material lämnas i och utanför containrarna. NODAVA är bekymrade över 

detta. 

Talmannen påminde oss om vad som får lämpas i containrarna.  

 

BRANDSKYDD flaggades för av skrivaren. Vi bör se till att ha brandfiltar och fungerande 

brandvarnare och brandsläckare. Givetvis ska vi iaktta gällande eldningsförbud och andra 

påbud från myndigheterna 

 

 

§ 11 

Nästa års stämma hålls lördagen 20 juli kl. 14.00. Plats bestäms senare. Lars Nyström ställde i 

utsikt att vara värd nästföljande år. På så vis får han en extra drivfjäder att iordningsställa 

gården i Tägten. 

 

 

§ 12 

Max framförde fäbodlagets tack till värdarna, som upplåtit sin gård till stämman och nu avsåg 

att bjuda på förfriskningar. 

 

§ 13 

 

 

Talmannen avslutade stämman efter att ha inbjudit stämmodeltagarna till kaffe- och 

saftpaus. Sjurbysmästerskapen i "Burkslagning" och "Hästskokastning" tar vid efter 

nämnda förfriskningar. 

 

Mona och Inger har bakat särskilda bullar till dagens övning och fått hjälp med kakbak 

av barnen.  

 

 
Postludium 

”Sjurby Open" i Burkslagning resp. Hästskokastning avslutade samvaron. Tävlingen leddes 

på sedvanligt föredömligt sätt av SM-generalen Leif Lekander. 

Burkslagningen vanns av Marie Eriksson. Hon behärskade den nytillverkade klubban bäst. 
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Hästskokastningen vanns av skrivaren Jan B. efter särkastning med Mats Yrgård  

 

  
Segrarna med de ståtliga vandringsprisen 

och vidstående SM-general. 

Marie sken i kapp med solen efter sin 

historiska bedrift.  

  

 

 

 

 

Sjurby i högsommartid 2018 

 

 

 

Jan Blumenberg 

Fäbodskrivare 

Justeras: 

 

 

Karin Kullander 

justeringskvinna 

Åke Söderquist 

justeringsman 

 

 


