
ÅRSBERÄTTELSE RYSSA BYFÖRENING  2016

Inledning:  Ryssa ligger 10 km väster om Mora mellan Vika och Gesunda. Det bor 
ca 120 personer i byn uppdelade på ungefär   65 hushåll.
Det finns flera teorier om var namnet Ryss kommer ifrån. Enligt ortnamnsarkivet så 
nämns Ryssa första gången 1440 och stavas då Ryddssa. Namnet kan komma från 
ordet Ryd som betyder röja.
En annan teori är att byn har fått sitt namn av den siksort som fiskas i Ryssån. Den 
kallas Ryssing men det är mer troligt att det är byn som gett namn åt fisken och inte 
tvärtom.

Ryssa Byförening      (Org. Nummer 884401-6561)
Föreningen har till  ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att förvalta
och till uthyrning upplåta byns bystuga, tillsyn och underhåll av badplatsen, trösken
och kiosken,  till  nytta  och trevnad för  föreningens medlemmar  och utomstående,
samt att främja gemensamma aktiviteter och sammankomster. 
 
Styrelsen:  Vid  Årsstämman den 22 maj 2016 omvaldes de styrelseledamöter som 
var i tur att avgå samt valdes 

Följande personer ingick i styrelsen: 
 
Ordförande Jack Gottling 
 ( vald till 2017)

 Ledamot Sören Brotters 
(vald till 2017 ) 

 Vice ordf. Johan Danielsson 
  ( vald till 2018) 

 Ledamot Siwert Wellert 
(Vald till 2017 )

 Ledamot :  Ingemar Björn 

 (vald till 2017 ) 
 Suppleant: Rikard Stolt  (vald på ett år)

 Kassör : Maria Ljung 
(vald till 2018)

 Suppleant: Frank Lettenström (vald på ett år)

Styrelsen har haft  tre (3)  styrelsemöten under 2016 plus  tre (3) möten har  varit
gemensamt med Aktivitetsgruppen för bättre samverkan. 

Styrelsen  går  att  nå  på  styrelsen@ryssa.nu  denna  e-mail  adress  går  till
samtliga inom styrelsen.
Ryssa Byförening’s  gällande stadgar finns att tillgå via styrelseledamöterna, på begäran .

www.ryssa.nu   - Hemsida 
Föreningens hemsida medger bokning av Bystugan 
via internet .

Minnesfond 
Ryssa byförenings minnesfond används för att hedra medlemmar som har lämnat oss,
 och samtidigt för att ge ett bidrag till föreningen. 
 Irene Wellert  hanterar denna minnesfond.

mailto:styrelsen@ryssa.nu
http://www.ryssa.nu/


Ryssa Bystuga
Föreningen äger fastigheten Mora Ryssa 170:1 andel 1/1.
Taxeringsenhet typ 381 – hyreshusenhet, skattefri enligt 3 kap 4 par FTL

Areal:  15 960   kvm  efter  fastighetsregleringen  2009  då  platsen  vid  trösken  och
midsommarstången övergick till Ryssa Byförening’s egendom.

I den övre våningen finns det en hyreslägenhet som består av två rum och kök plus 
badrum och balkong med tillhörande klädkammare (2st).

Bystugan  kan  hyras  av  medlemmar  för  en  fest  eller  för  trevlig  och  stillsam
gemenskap.

Hyran för lokalen är 300 kr per dag, 500 kr för en hel helg (fre-sön).
Hyra av bord med 6 st stolar utanför bystugan 50 kr.
Hyra av det stora partytältet är 300 kr för en helg (fre- sön)

Hyresgästen ansvarar själv för att lämna lokalen i samma skick som den hyrdes.
Ansvarig för uthyrningen är Rikard Stolt . 

En  vägvisningsskylt med texten – Bystuga är uppsatt  vid nerfarten till 
Borstnäsvägen.

Vår hyresgäst, Rikard Stolt, flyttad in den 1 oktober 2012 och han blev samtidigt 
vaktmästare av bystugan. 

En carport har byggts upp vid uthusen för att erbjuda hyresgästen en plats för en 
personbil. Under 2016 har föreningen bekostat att dra en elkabel och monterat en 
ledlampa med rörelsevakt i carporten samt en belysning armatur i förrådet.

Ett dubbel uttag har monterats i carporten så att det finns möjlighet att koppla in 
motorvärmare. En elmätare har också satts upp så att man kan avläsa 
elförbrukningen, ifall hyresgästen använder motor värmare mot en elavgift.

Under 2016 har Bystugan blivit inkopplad till Mora Stadsnät /fiberanslutning som 
medger möjlighet att koppla upp sig trådlöst till internet.

Föreningen erhöll ett bidrag 15,000 kr från Vindpengen/Bygdepeng som hanteras av 
Sollerö Sockenförening för att täcka del av kostnaden att ansluta bystugan till Mora 
Stadsnät(fiber).

Nodava har hyrt Bystugan vid ett par tillfällen för att hålla informations möten om 
kommunalt vatten och avlopp som kommer att installeras under 2017/2018.

Ryssagården/HERO har hyrt bystugan under flertalet tillfällen under 2016 för att ha 
kurser och hemkunskap träning.

En ny spis med ugn har installerats i köket i början av 2016.

Styrelsen fortsätter att lägga undan 1,000 kr per månad i en reparationsfond för 
framtida renoverings arbeten. 

Ordförande har skrivit en ansökan för bygdemedel ur vattenregleringsfonderna för att
täcka del av kommande kostnader att ansluta Bystugan till kommunalt vatten och 
avlopp under 2017. Totala kostnaden beräknas till 212 400 kr och sökt belopp 
172 400 kr – svar på denna ansökan beräknas under första halvåret 2017. 



Trösken och Kiosken.
Den undre delen av Tröskladan är uthyrd  vilket ger en intäkt till föreningen av 100 :- 
per uthyrd månad. Föreningen hyr också ut den övre delen av tröskladan för 
uppställning av husvagnar under vinterhalvåret totalt tre husvagnar vilket ger en 
intäkt av totalt 1500 kr.

Tröskan har också varit hyrd för hålla privata fester och för att genomföra en 
kubbtävling mot en avgift av 500 kr om stolar och bord skall användas från Bystugan.

Föreningen har inköpt ett pingisbord med tillbehör för att erbjuda medlemmar att 
kunna spela bordtennis i trösken.

En ny fot pump till handfatet i WC modulen har monterats under 2016.

I början av 2016 backade en skolbuss in i anslagstavlan vid majstången. Sören och 
Jan Brotters utförde en perfekt renovering av anslagstavlan samt även målade 
busskuren. Föreningen fick full ersättning för arbete och material från Siljans Buss.

Mora Trafiksäkerhetsråd 
Ryssa Byförening är representerad i Mora Trafiksäkerhetsråd för att kunna lägga 
fram förslag till en bättre trafiksäkerhet inom byn och tillfartsvägarna.

Gång och cykel väg mellan Ryssa och Vika

Ordförande skrev i maj ett medborgarförslag till Mora Kommun för att få en gång och 
cykel väg mellan Ryssa och Vika i samband med Nodava kommer att gräva ner 
Vatten och avlopps rör och utmed detta mark område anlägga en gång och cykel 
väg.

Johan Danielsson gjorde under hösten en personlig presentation av detta projekt till 
tekniska nämnden vilket senare skrev till Mora Kommunstyrelse och 
rekommenderade att kommunen skulle bifalla detta förslag och ge ett bidrag till 
Ryssa Byförening.

I december fick föreningen ett positivt svar från Mora Kommun och ett bidrag av 
360,000 kr som kommer att utbetalas till föreningen efter det att ett avtal har skrivit 
mellan Ryssa Byförening och Mora Vatten AB genom Nodava .

Aktivitetsgruppen
Arbetar tillsammans med styrelsen för att göra Ryssa till en ännu trevligare och 
roligare by att bo i, detta gör vi genom att anordna ett antal aktiviteter i och kring byn.
Vissa aktiviteter under 2016 har genomförts i egen regi av enskild person, där 
personen ifråga har betalt hyra till föreningen. Föreningen samarbetar självklart med 
dessa eldsjälar för att erbjuda ett brett område av olika aktiviteter.

 Några av de saker vi gjort under 2016 är: 

 Midsommarfirande med lekar och musik senare på kvällen dans med 
försäljning i kiosken. Ett stort antal företag med anknytning till byn skänkte fina
priser till förenings midsommar lotteri . ICA MAXI i Mora skänkte alla 
matkassarna som var priser till våra lottringar.  Detta innebar att föreningen 
fick ett fint överskott av midsommar firandet.

 Simskola på Ryssnäs . 



 Tipspromenad för förmån för bastun . 

 Pähr  B arrangerade som vanligt Ryssamästerskapet i Kubb , under namnet 
”Ryssakubben”  med efterföljande festlighet i trösken. 

 Byloppis med ett stort antal bord anordnades runt trösken .  

 Julgran vid midsommarstången med belysning 

 Följande personer är med i Aktivitetsgruppen: Malin Broman, Anette 
Johansson, Erja Halonen ,  Anna Böhlmark, Ulrika Brotters, Sanna Danielsson
Eva Danielsson-Smed och Erika Stolt.

   Aktivitesgruppen kan nås på följande mailadress: kommiten@ryssa.nu

Ryssa Byförening - Bastun

Anna Böhlmark är ansvarig för skötseln av Bastun som många medlemmar utnyttjar 
under hela året.

Bastun har en oljepanna med en elpatron och det finns kvar eldningsolja för att driva
bastun under  ytterligare  drygt  ett  år.  I  framtida  budget  bör  anslag  upptas  för  att
antingen köpa ny eldningsolja (minimum beställningsvolym 1000 liter = ca 13000 kr)
eller att installera alternativ värmekälla. 

En speciell tipspromenad ordnades under juli månad för att få in pengar till bastun. 

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att prova på att bada bastu för att stödja 
ekonomin för att kunna ha fortsatt bastu verksamhet i byn.

Ekonomisk årsredovisning.
Se bifogad resultat- och balansräkning upprättad av vår Kassör och godkänd av våra 
två revisorer. Styrelsen föreslår att årets överskott  enligt resultaträkningen,    kronor 
3841 kronor överförs i ny räkning. 

Styrelsen har upprättat en  budget för 2017  
Se bifogade dokument – Budget för 2017 ( en för Byföreningen och en för Bastun)

Styrelsen tackar alla medlemmarna för deras engagemang och medverkan i 
aktiviteterna under 2016, som bidragit till att Styrelsen har kunnat genomföra 
ett flertal aktiviteter och underhålla fastigheterna. 

Ingen nämnd och ingen glömd.

Jack Gottling, ordförande i Ryssa Byförening

.
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