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Bilderna ovan visar fram- och baksidan på vår nya bok, som fått namnet Ovansjöbygden – Säterlivet. 
Boken omfattar nästan 300 sidor med 47 stycken enskilda sätrar och 15 säterbyar, allt räknat 128 
sätrar + 7 stycken halvsätrar och slåttervallar. Vi citerar vår förre landshövding Kenneth Johansson, 
som beskriver bokens innehåll: ”Talande foton beskriver människors vardag, sätermiljöer, byggnader 
och djur och hantverk. Viktig dokumentation, som kan användas som uppslagsbok och föra kunskap 
vidare till kommande generationer.” 

 

 



Styrelsen för Ovansjö Bygdeförening får härmed avge följande berättelse för 
verksamheten 2020. 

Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av ordförande: Mats Fallbäcken, kassör Ingrid Svanberg, 
sekreterare: Tommy Sunnanängs. Ledamöter: Sonja Haugen Svedbo, Tage Bengtsson och lena 
Fallbäcken. Suppleanter: Karin Danielsson och Eva-Barbro Anderson. 

Möten 
Styrelsen har under året haft fem stycken sammanträden (årsmötet inräknat). Utöver detta har 
Ingrid, Sonja och Tommy haft en verksamhetsledande roll med ett antal icke protokollförda möten. 

Sätergruppen Tage, Ingrid, Sonja och Tommy har under året haft 29 möten, då i olika 
konstellationer, tre stycken Skype-möten med Lisa Grindbo, som skötte formgivning i början av 
sommaren, fem stycken möten med Mats och Linnea. Resten av mötena har skett på kontoret med 
Tage varierande på telefon och personligt närvarande. 

Revision 
Revisor har varit Anna-Karin Hallgren. Revisorssuppleant: Inga Jansson 

Valberedning: 
Vakant 

Medlemmar 
Föreningen har under 2020 haft 105 stycken medlemmar 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi framgår av den rapport, som kassören sammanställt. 

Verksamheten pandemiåret 2020 

När styrelsen hade sitt första möte den 20 januari kunde ingen ana hur annorlunda året skulle 
komma att bli. All verksamhet fick ställas om. Årsmötet, som skulle ha hållits i mars fick flyttas till 25 
maj och då ske utomhus i PRO:s serveringstält på marknadsplatsen och då i stort sett styrelsen 
närvarande. Minnesdagen i april och Syssleträffen ställdes in. 
Säterdokumentation 
Den enda verksamhet som förekommit under året är säterdokumentationen. Att bjuda in personer 
till kontoret för att sitta och identifiera kort blev otänkbart. När det stod klart att Lisa Grindbo inte 
skulle sköta bokens layout och formgivning blev det ovisst om boken skulle hinna bli klar innan jul. 
Räddningen blev Linnea Fallbäcken, som var tillgänglig och tog på sig uppdraget. Efter ett snabbt och 
bra jobb av Linnea och hennes pappa Mats, som skötte korrekturläsningen blev boken klar i tid. 

Den 5 december kunde vi ha första boksläppet på kommunalhuset i Sysslebäck. Sen blev det 
ytterligare två släpp de 12:e och 19:e, alla corona-anpassade med munskydd och separata in- och 
utgångar. 

 



Utmärkelse till Bygdeföreningen 
Den 6 december hedrades föreningen med blommor och värdecheck från medlemmarna i  
HRF (Hörselfrämjandets Riksförbund) Norra klarälvdalen, som tycker att föreningen gör en viktig 
insats med att dokumentera och sprida bygdens historia. 

Övrigt att notera 
Gåvor: 
- Tomas Braneby har skänkt originalhandlingar från 1911-1918 om en av de största skogsaffärer som 
gjorts i bygden. Många av bygdens storbönder finns med. 
- Per Jacobsson har vid två tillfällen skänkt gamla foton till vårt arkiv. 
- Biblioteket har skänkt ett 30-tal inramade fototavlor, som tidigare stått i det bibliotek som fanns i 
polishuset. 
Investering 
Föreningen har under året investerat i ny datautrustning och Adobe Lightroom, ett program för 
taggning av bilder i vårt stora bildarkiv. 

 

Bilder från verksamhetsåret 
 

 
8 juli 
Stefan Nilsson, kulturgeograf, gjorde fältbesök på Likedalssäterns södra vall. 



 
31 juli 
Dokumentationsgruppen vid Ransbysätern. F.v. Tage B., Sonja S., Ingrid S., och Tommy S. 

 

 
11 nov. 
Under hösten beslutade kommunen att föreningar, som inte kunde ha möten i sina lokaler skulle få 
använda kommunalhuset kostnadsfritt. Bilden är från styrelsemötet den 11 nov. där corona-avstånd 
kunde hållas. 



                 

5 dec.  
Två nöjda bokköpare på första boksläppet, Yvonne Broberg och Sture Persson. 

 

 

6 dec. 
Ingrid Svanberg tar emot värdecheck och blommor 
från HFR:s Mia Aaltonen. 



För det gångna verksamhetsåret 2020 tackar styrelsen alla medlemmar, sympatisörer, bokköpare, 
sponsorer och alla som på något sätt hjälpt till så att vi kunnat genomföra vårt säterboksprojekt. 

 


