
 

 

Varsågod!Varsågod!Varsågod!Varsågod!    
    
Tiden går fort nu är vi redan i juni månad och sedan marsnumret så har vi avverkat ett välbesökt årsmöte, björk och 

fjäder på torget, valborgsmässofirande och även en guidad utflykt. Dessutom så har etapp ett på scenbygget vid 

Magasinet klarats av. Det har även varit ett mycket välbesökt medborgardialogmöte. Allt detta kan ni läsa mer om i 

tidningen. 
 
Nu har vi arrangerat Mopedens dag som ägde rum i bruksparkens fina miljö. Sedan kommer Nationaldagsfirandet 

och midsommarfirandet och sedan är det inte så långt till Hasselforskalaset den 13 augusti. 
 
Vi är mitt i ett jubileumsår (20 år) också och det funderar vi som bäst på vad vi skall hitta på för lite extra lite längre 

fram i år. 
 
När det gäller medlemsavgiften så är det många som har betalat och det har även blivit en del nya och det är vi 

glada för. Men det finns en del tidigare medlemmar som ännu inte har betalat. Om du känner med dig att du tillhör 

dem så hoppas vi att du fortfarande vill stödja vår omfattande verksamhet. Det felar ett par tusen för att vi skall nå 

fjolårets fina siffror. Tack till alla som betalat och vi hälsar fler välkomna i Hasselfors byalag.Tack till alla som betalat och vi hälsar fler välkomna i Hasselfors byalag.Tack till alla som betalat och vi hälsar fler välkomna i Hasselfors byalag.Tack till alla som betalat och vi hälsar fler välkomna i Hasselfors byalag.    

 ÅrsmötetÅrsmötetÅrsmötetÅrsmötet    Sid 2Sid 2Sid 2Sid 2        NationaldagsfirandetNationaldagsfirandetNationaldagsfirandetNationaldagsfirandet    Sid 10Sid 10Sid 10Sid 10    

    Långbänkar, ljustavlanLångbänkar, ljustavlanLångbänkar, ljustavlanLångbänkar, ljustavlan    Sid 3Sid 3Sid 3Sid 3        Värt att vetaVärt att vetaVärt att vetaVärt att veta    Sid 11Sid 11Sid 11Sid 11    

    PROPROPROPRO    Sid 4Sid 4Sid 4Sid 4        Mopedens dagMopedens dagMopedens dagMopedens dag    Sid 12Sid 12Sid 12Sid 12    

    Björk & fjädrar, muséetBjörk & fjädrar, muséetBjörk & fjädrar, muséetBjörk & fjädrar, muséet    Sid 5Sid 5Sid 5Sid 5        Besök på SETRABesök på SETRABesök på SETRABesök på SETRA    Sid 13Sid 13Sid 13Sid 13    

    Medborgarmötet, sudokuMedborgarmötet, sudokuMedborgarmötet, sudokuMedborgarmötet, sudoku    Sid 6Sid 6Sid 6Sid 6        VårutflyktVårutflyktVårutflyktVårutflykt    Sid 14Sid 14Sid 14Sid 14    

    Janne Wallgren PrästJanne Wallgren PrästJanne Wallgren PrästJanne Wallgren Präst    Sid 7Sid 7Sid 7Sid 7        ValborgsmässofirandetValborgsmässofirandetValborgsmässofirandetValborgsmässofirandet    Sid 15Sid 15Sid 15Sid 15    

    Skagershults församlingSkagershults församlingSkagershults församlingSkagershults församling    Sid 8Sid 8Sid 8Sid 8        Fira midsommarFira midsommarFira midsommarFira midsommar    Sid 16Sid 16Sid 16Sid 16    

InnehållsförteckningInnehållsförteckningInnehållsförteckningInnehållsförteckning    

    
Hasselfors ByalagHasselfors ByalagHasselfors ByalagHasselfors Byalag                      Telefon/fax                                                   Telefon/fax                                                   Telefon/fax                                                   Telefon/fax                                                   ExpeditionstiderExpeditionstiderExpeditionstiderExpeditionstider                                                                            
Hasselgården                             0585 – 44113                                               Tisdagar  
Edevägen 10                              E-post: info@hasselforsbyalag.com            10.00 - 12.00 
695 60 Hasselfors                      se oss på: www.hasselforsbyalag.com         
                                                                                                                        Ansvarig utgivare Ivan Persson    
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Hasselfors byalags årsmöte 2016 03 13Hasselfors byalags årsmöte 2016 03 13Hasselfors byalags årsmöte 2016 03 13Hasselfors byalags årsmöte 2016 03 13    
    

Hasselfors byalag höll sitt årsmöte den 13 mars i Hasselgården och ett 55 - tal hade hörsammat inbjudan.  

Efter välkomsthälsning av ordf. så hölls en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året.  
 
Till att leda dagens förhandlingar valdes Ivan Persson och till sekr. Per Bergström. Att justera dagens protokoll     

valdes Hélena och Sven-Erik Arvidsson. 

Verksamhets, kassaberättelse och revisionsberättelser godkändes av mötet och lades med ett godkännande till 

handlingarna. Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.  

När det var dags för valen så omvaldes Ivan Persson till ordf. på ett år. Följande valdes på 2 år Cristina Söderberg, 

Anders Olofsson, nyval på Jan Johansson samt återval Michael Gustafson, på ett år valdes Irén Åberg samt ett   

fyllnadsval för Birgitta Pedersen som avsagt sig och här valdes Caroline Selvin. Kvarstående i styrelsen är Per   

Bergström och Andreas Gustafsson. Till styrelsesuppleanter valdes Lilian Bohlin nyval, Lars-Göran Edberger och 

Jonas Wiberg. 

Till revisorer valdes Magnus Olsson och Erik Dahlberg, revisorssuppleanter Annette Persson och Urban Arvidsson. 

Till valberedning valdes Göran Parmling plus att styrelsen skall vara behjälplig. Budgeten för 2016 godkändes och 

medlemsavgiften är oförändrad även under 2016. 

Lars Stralhed avtackades med blommor då han avgick som styrelseledamot efter många år. 

Nu var det dags för förtäring som bestod av smörgåstårta och kaffe. Birgitta avtackades vid det kommande styrelse-

mötet med blommor. 

Dagens gäst var Leif ”Linus” Larsson som visade film om Larssons på Björkå och dess omfattande verksamhet från 

början på 1900 – talet och där Ulf Laxheim var berättare. Ett uppskattat och trevligt inslag. 

Efter detta så tackade ordf. för visat intresse och förklarade byalagets nittonde årsmöte för avslutat. 

    
Ljustavlan vid E20Ljustavlan vid E20Ljustavlan vid E20Ljustavlan vid E20    

    
Det kanske är några som har haft turen att 

uppmärksamma att vi gör lite reklam på 

ljustavlan på E20 vid infarten till Laxå.  

Sedan en tid tillbaka så kan man läsa      

följande:                                                  

Hasselfors, en del av Laxå kommun.     Hasselfors, en del av Laxå kommun.     Hasselfors, en del av Laxå kommun.     Hasselfors, en del av Laxå kommun.     

Texten ligger på en fin bild över sjön Toften 

som är tagen av Cristina Söderberg och 

kommer att finnas ett bra tag framöver, vi 

kommer att byta ut den till höst/vintern. Vi 

fick förslaget från Cathrin Eriksson som har 

gjort iordning bilden. 



 

 

                                                                                                                                                                    
Det scenbygge som vi fick bygglov till för snart ett år sedan har varit i full gång. Vi har varit några stycken med     

Arnold  Jansson i spetsen, vi färdigställde ett scengolv till det är dags för mopedens dag. 

Vi kommer att fortsätta med takläggning så fort som vi får takstolar och vi hoppas att det mesta skall vara klart till 

midsommar.  

Vi ser gärna att det är fler som kommer och hjälper till med bygget, det behövs hjälpande händer både här och där. 

Man behöver inte vara snickarkunnig. Så varmt välkomna.Så varmt välkomna.Så varmt välkomna.Så varmt välkomna. 
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LångbänkarLångbänkarLångbänkarLångbänkar    
    

Vi har två riktiga långbänkar som vi drivit dels så är det bron 

över Svartån och så är det de torra träden vid dammarna nere 

vid bruksområdet. 

När det gäller trädfrågan så skrev vi om i förra årets juni-

nummer av Hasselbladet att vi träffat representanter från   

Sveaskog, Länsstyrelsen, Laxå kommun och Mats             

Johansson. Och då lovades det från Sveaskog att man skulle 

ta tag i frågan för det påtalades bl.a. från Länstyrelsen att  

taken på husen blir helt förstörda och att det är meningslöst 

att reparera och iordningställa dessa utan att träden kommer 

bort.   

 Det är dessutom flera träd som är torra. Per Begström har 

ringt ett antal gånger till Sveaskog men det har varit olika    

personer nästan vid varje tillfälle att tala med.  

För några veckor sedan så hörde Mattias Looström på Laxå  

 

IngIngIngIng----MarieMarieMarieMarie    

Porlavägen 6, HasselforsPorlavägen 6, HasselforsPorlavägen 6, HasselforsPorlavägen 6, Hasselfors            
0585058505850585----44415444154441544415    

  Hårlyan    

Scenbygget vid magasinetScenbygget vid magasinetScenbygget vid magasinetScenbygget vid magasinet 

kommunfastigheter av sig och berättade att han varit här tillsammans med en representant från Sveaskog och tittat 

på vilka träd som skall tas bort. 
 
Den andra långbänken är bron över Svartån, den frågan har pågått i över tio år och än har det inte hänt särskilt 

mycket. Först hade Trafikverket inga pengar, sedan var det en vattendom som felade och ett tag skulle det bli en 

betongbro, ja det har varit många turer. Det enda som är klart det är att räckena på bron skall bli GRÖNA.   

Alltid något. 

PS. PS. PS. PS. Strax före tryckning av tidningen så försvann en av våra långbänkar nämligen träden vid dammarna på bruket. 
Det tackar vi för. DS. DS. DS. DS.  
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HASSELFORS PROHASSELFORS PROHASSELFORS PROHASSELFORS PRO    

Hej på er igen!  
 
Tiden går fort och mötesverksamheten för våren är nu redan avslutad. Vårt årsmöte hölls den 2 mars. Från 

Karlskoga deltog Karl-Axel Hedvall, ledamot av distriktsstyrelsen, och han satt också ordförande på mötet. Vi var 25 

medlemmar på mötet. 

Styrelsen består av ordf. Kjell Wiberg, vice ordf. och sekreterare är vakant. Kassör Tommy Eriksson. Ledamöter  

Seved Andersson, Maggan Johansson samt Majbritt Sandell. Suppleant Bengt Persson. 

I PRO:s samrådsgrupp samt kommunala samverkanrådet är Kjell och Majbritt och ersättare Bengt Persson är valda 

representanter. 

Karl-Axel Hedvall berättade lite om kommande verksamhet inom distriktet, samt även en del gällande riks-

organisationen.  
 
Vid distriktets årsmöte den 7 april på Åkerby utanför Nora deltog Kjell och Majbritt. Årsmötet hade besök av Fredrik 

Pettersson från Fonus i Kumla. Han redogjorde om vad som händer när någon avlider i de olika familjeförhållanden 

som finns i dag. Blev mycket uppskattat. 
 
Vid medlemsmötet den 20 april kunde ordf. hälsa 22 medlemmar välkomna och som var Äggsexa. Efter godkänd 

dagordningen redogjorde ordf. för en del rapporter samt förfrågan om kommande utflyktsmål. Ordf. kunde även    

rapportera om att två nya medlemmar begärt inträde i PRO och hälsade dom hjärtligt välkomna till föreningen.     

Sedan var det dags för äggen och sillen och som vanligt så smakade det alldeles utmärkt. 
 
Tisdagsgruppen är avslutad för vårsäsongen, men återkommer i höst. Gruppens resa den 25 maj gick till Hem-

bygdsgården i Askersund, där vi äter för de pengar vi får in varje gång. 
 
Vår utflyktsresa för medlemmar går i år till Valåsens golfrestaurang i Karlskoga den 1 juni. Avresa från torget 12.15 

med egna bilar. Anmälan kunde göras fram till den 29 maj. 
 
Boulspelet är nu igång varje måndag kl. 14.00 vid torget. Gamla och nya spelare är välkomna att pröva på spelet, 

eget fika medtages. 
 
Vi har som vanligt varit med och sålt lotter på Mopedens dag i bruksparken, och det samma gäller Hasselforskalaset 

den 13 aug vid torget. 
 
Som avslutning vill vi från Hasselfors PRO tacka våra invånare vi hann besöka med våra protestlistor angående 

eventuell nedläggning av Edegården. 

Alla givande samtal och diskussioner vid besöken, innehållande allt från sorg, vemod och ilska. Vi kommer att med 

Finnerödja PRO som är i samma situation som vi angående Tivedsgården, jobba ihop på alla plan för att kraftfullt 

förhindra att dessa planer aldrig kommer att sättas i verket. Protestlistorna med 215 namn lämnades över av PRO.s 

ordf Kjell Wiberg till kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson på medborgardialogsmötet den 25 april i Hassel-

gården. Vad är det man brukar säga. ”Hoppet är det sista som överger oss”.  
 
Nästa medlemsmöte blir i september. Välkomna åter då.  
    
Vi önskar er alla en varm och trevlig sommarVi önskar er alla en varm och trevlig sommarVi önskar er alla en varm och trevlig sommarVi önskar er alla en varm och trevlig sommar. 

På återseende  

Kjell Wiberg 

Ordf. 
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BruksmuséetBruksmuséetBruksmuséetBruksmuséet    

    
    I år så kommer muséet att vara öppet mellan den 13 juni – 8 juli då vi fått Thyra Eriksson att    

sommarjobba där som guide. Öppettider kommer att vara mellan 13.00 -17.00 varje vardag.                          

Hur det kommer att bli under helgerna är i skrivande stund lite oklart. Vi får återkomma om det. 

Björk o Fjädrar.Björk o Fjädrar.Björk o Fjädrar.Björk o Fjädrar.    

Lördagen den 19 mars så bjöd byalaget in alla barn till torget 

för att vara med och kläda några björkar med färgglada fjädrar. 

Ett drygt tjugotal barn infann sig och de flesta hade föräldrarna 

med sig. Det gick snabbt och bra och efter en kort stund så var 

björkarna färggranna och fina och färdig för resning.  

När detta var gjort så var det dags för lite uppmuntran för gott 

arbete i form av en godispåse som alla med glädje mottog. 
 
Vi inom byalaget tycker att det är ett trevligt inslag att smycka        

torget på detta vis och har även fått bevis på det i tack från 

föräldrar för att vi ordnar med detta. Det har nu blivit en       

tradition och vi återkommer nästa år. 

Bild: Cristina Söderberg  
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MedborgarmöteMedborgarmöteMedborgarmöteMedborgarmöte    

Den 25 april så var det s.k. medborgardialog i Hassel- 

gården och det var många som hade hörsammat detta 

det var ca.70 personer närvarande.  

Det är kanske inte så svårt att förstå att intresset skulle 

vara stort då Edegårdens vara stod på dagordningen.  

Vad fick vi då för svar från våra förtroende valda då?  

Det kan nog kort sammanfattas med inte så värst mycket, 

då de är alldeles för dåligt insatta i frågorna. 

När en så här viktig fråga skall diskuteras så vore det 

lämpligt att låta socialchefen komma med och berätta hur 

man tänker i denna fråga så kanske många frågetecken 

hade kunnat rättas ut. 

När man börjar tala om att vikarier inte kan laga mat och 

därför måste man ha ett centralkök då är man fel ute. 

 Det påpekades också från personal på Edegården att 

det är helt fel, samt att man arbetar helt annorlunda här i 

Hasselfors mot i Laxå och även det var en nyhet för    

politikerna. 

När personal på orten talar om hur det är så säger de att 

det kände vi inte till.  

Att man bygger ut Ramundergården är nog helt o.k. men 

det måste ändå finnas möjligheter för de boende i ytter-

områdena att få bo kvar på sina hemorter även när    

krafterna sviker en aning. 

 

Man tycker att det inte skall vara så svårt att förstå även 

om man är politiker.  

Men nu har det blivit så att det är bara moderaterna som 

tar ansvar för ytterområdena i denna fråga. Heder åt dem 

som står fast vid sitt beslut. Centerpartiet har som bekant 

”krupit till korset”. 

Hasselfors P.R.O. hade från onsdagen den 20 april fram 

till mötesdagen samlat in 215 namnunderskrifter mot  

tankarna på en nedläggning av Edegården och dessa 

överlämnades av ordf. Kjell Wiberg till Bo Rudolfsson. 

Kjell höll också ett kort anförande där han beskrev för-

delarna med Edegården på ett bra sätt, både när det  

gäller det fina läget med utsikt över sjön Teen samt    

personalens fina arbete.  

Det sägs att inget beslut är taget om en nedläggning men 

enligt den utredning som gjorts så är direktiven ned-

läggning.  

Efter kaffet så diskuterades en del andra frågor som   

förlängningen av gång och cykelbanan i båda ändar,  

gatubelysning vid infarten till Ågrenavägen, brofrågan 

som fortfarande dras i långbänk. Elljusspåret var en   

annan fråga angående nya armaturer och röjning. 

Detta var frågor som Bo Rudolfsson bad att få åter-

komma med. 

  3   6       1   
    7   5       4 
        3   7     
  8         4     
      2           
3       4       5 

    9 5       6   
  6       2 5   8 
        8   3 4 1 

SudokuSudokuSudokuSudoku    
Siffrorna 1-9 ska ingå i varje lodrät och varje vågrät rad. 
Varje låda på 3x3 rutor ska också innehålla siffrorna 1-9. 
Ingen siffra får förekomma mer än en gång på någon rad 
eller inom någon låda. 
Lycka till!Lycka till!Lycka till!Lycka till! 
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

”Men du, o Gud som gör vår Jord 
så skön i sommarns stunder: 
Giv att jag aktar främst ditt ord 
och dina nådesunder. 
Allt kött är hö 
och blomstren dö 
och tiden allt fördriver, 
blott Herrens ord förbliver”. Psalm 201 
 
En  sommarhälsning från församlingsprästen Janne. 
 
Hasselfors har blivit internationellt!Hasselfors har blivit internationellt!Hasselfors har blivit internationellt!Hasselfors har blivit internationellt!    

Det har varit två intensiva terminer i Skagershults församlingshem. Den stora flyktingvågen som kom i höstas märktes också av i 

vår församling. Idrottshallen blev tillfälligt flyktingboende under hela vintern och våren. Frivilliga krafter, med föreningar och 

församlingen i samverkan genomförde en fantastisk insats som i skrivande stund precis har avslutats. Bissen Johansson har varit 

”trafikledare” och samordnat verksamheten i församlingshemmet. Det har arrangerats språkcaféer för män och kvinnor, barnen 

har fått sina egna aktiviteter och det har skett härliga möten. Evakueringsboendet har nu avslutats, men nya människor är på 

gång in i vår bygd. Låt oss vara lika välkomnande mot dem som mot de som vistades här i under hösten-vintern och våren! 
 
Vad händer i sommaren 2016Vad händer i sommaren 2016Vad händer i sommaren 2016Vad händer i sommaren 2016    

I medföljande program kan du läsa om de olika samlingarna och gudstjänsterna i Skagershult. Präst, vaktmästare och musiker 

finns igång som vanligt hela sommaren trots semestertider, också för vår församling.  Mossvandringen den 3 juli går av stapeln 

med pilgrimstema. Tanken är att vi emellanåt stannar upp och delar ord ur Dag Hammarskjöld. Vi satsar lite extra på Porla Porla Porla Porla den 

här sommaren: Den 19 juni kl. 15.00  samt 21 augusti 15.00 har inbjuder vi till ”Sommartoner” med musikern Håkan Isacsson. 

Tanken är att erbjuda stiftelsen Emiliakapellets vänner en nystart. Kapellets ägs av en stiftelse som bevakar Emilia kapellet som 

ju nyligen renoverats. Att bli och vara medlem i stiftelsen Emiliastiftelsens vänner kostar inget, men du är med och bevakar  

kapellets intressen på en viktig plats i vår historia. 
 
Satsning på Skagershults kyrkaSatsning på Skagershults kyrkaSatsning på Skagershults kyrkaSatsning på Skagershults kyrka    

Kyrkorådet kommer troligen att besluta om en större investering när det gäller Skagershults nya kyrka. Idag saknas vatten och 

toalett, och det blir långt att springa ifall behovet uppkommer hastigt. Tanken är att toalett ska ordnas samt ett pentry där enklare 

fika kan förberedas. Vattenledningar och anslutningar kommer att behöva dras och för många Skagershultare är detta en        

välkommen investering, då man inte är hänvisad till en promenad till den nuvarande byggnaden bakom kyrkogårdsmuren.  
 
ArbetskretsenArbetskretsenArbetskretsenArbetskretsen    

Arbetskretsen är vårt lokala arbete som står för det internationella perspektivet. Arbetskretsen är ett viktigt stöd för försam-

lingens verksamhet och bistår vid serveringar och arbetar och förmedlar insamlade medel till missionen. Fler får plats i            

arbetskretsens gemenskap! 
 
”Akademien” ”Akademien” ”Akademien” ”Akademien” är en studiecirkel i församlingshemmet som studerar Martin Luther.  Välkommen med i höst när studiecirkeln drar 

igång igen. Det är aldrig för sent att ”bilda sig”. 
 
Nutella FreaksNutella FreaksNutella FreaksNutella Freaks heter vår barn- och ungdomsgrupp. Under sommaren tas en paus och sedan under hösten kommer Irene med hjälp 

av Janne att inbjuda till nya spännande samlingar.  
 
 
 
 
 
                                                                    Till slut: Med önskan om en fin och vilsam sommar Med önskan om en fin och vilsam sommar Med önskan om en fin och vilsam sommar Med önskan om en fin och vilsam sommar     

                                                                    till alla Skagershultare från Janne Wallgrentill alla Skagershultare från Janne Wallgrentill alla Skagershultare från Janne Wallgrentill alla Skagershultare från Janne Wallgren    
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Det händer i kyrkan. Om inte annat anges är Jan Wallgren tjänstgörande präst. 

Vi reserverar oss för att ändringar från denna planering kan komma att ske. Om ändringar 
sker från planeringen meddelas det på anslagstavlorna och i predikoturerna. Du är alltid   
välkommen att ringa om Du undrar över någonting eller t.ex. vill ha skjuts till kyrkan eller 
Ramundeboda kyrka när det är sammanlyst. Tel. Britt-Marie Edberger 0585-44449,   
Bengt Engman 0585-44302, Aina Karlsson- Andersson 0585-44115, 

Kjell Wiberg 0585-44344, Anders och Lena Olofsson 0585-44400  eller pastorsexpedition i   

Vår präst Jan Wallgren 0584-444630,(mobil koppling). jan.wallgren@svenskakyrkan.se  

Vår vaktmästare Stefan Persson nås på 070-2933860     
Vår kantor Kalle Hult nås på 0585-44334   

Ramundeboda  församling  0584-10020 tisdagar och torsdagar kl. 10.00  - 12.00  

 

 

5 juni kl.11.00 Andra söndagen efter       
trefaldighet. 

Friluftshögmässa vid Riseberga klosterruin.(Medtag kaffe-
korg) Buss ordnas. Ring senast 1 juni 0584-10020 

      
12 juni kl.15.00 Tredje söndagen efter     

trefaldighet. 
Gudstjänst. 

      
19 juni kl.15.00 Fjärde söndagen efter      

trefaldighet. 
Sommartoner med Håkan Isaksson i Emiliakapellet i Porla. 
Mårten Ericsson medverkar med andakt. Möjlighet att   
antecknas som medlem i stiftelsen Porlakapellets vänner.   
Förtäring. 

      
25 juni kl. 10.00 Midsommardagen. Musikgudstjänst i gamla kyrkan tillsammans med        

Ramundeboda församling. 
Klarinettkvartetten medverkar. 

      
26 juni kl.10.00 Den helige Johannes         

Döparens dag. 
 Mässa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson präst. 

      
3 juli kl. 10.00 Sjätte söndagen efter       

trefaldighet. 
Mossvandring från gamla kyrkan med pilgrimstema. Jan 
Wallgren. 
Ta med matsäck och stövlar. Buss åter. 

      
10 juli kl.15.00 Kristi förklarings dag. Gudstjänst i nya kyrkan. Veronica Hagberg 

      
17 juli kl.10.00 Åttonde söndagen efter    

trefaldighet. 
Mässa i Ramundeboda kyrka. Anna Eriksson präst. 

      
24 juli kl.15.00 Nionde söndagen efter     

trefaldighet. 
Mässa i nya kyrkan. Anna Eriksson präst. 

      
31 juli kl.10.00 Tionde söndagen efter       

trefaldighet. 
Mässa i Ramundeboda kyrka. 

      
7 augusti kl.15.00 Elfte söndagen efter         

trefaldighet. 
Gudstjänst i gamla kyrkan. Anna Eriksson präst. 
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Här kan Du skänka gåva till Skagershults församlings ”blomsterfond”. 
Swedbank 8452 – 5  934.239.411 – 2 
Kontakta Exp. Laxå 0584-10020 eller Carina Rosengren 0584-444641 

14 augusti kl.15.00 Tolfte söndagen efter       
trefaldighet. 

Gudstjänst i gamla kyrkan. (sista för året) 
     

21 augusti kl.15.00 Trettonde söndagen efter 
trefaldighet. 

Sommartoner i Porla kapell med Håkan Isacsson med      
vänner. Möjlighet att efter, antecknas som medlem i Emilia-
kapellets vänner. Jan Wallgren präst. 

      
28 augusti kl.15.00 Fjortonde söndagen efter 

trefaldighet. 
Friluftsgudstjänst vid kvarnmagasinet. 
Tipspromenad. Byalaget bjuder på fika. 

      
4 september kl.15.00 Femtonde söndagen efter 

trefaldighet. 
Mässa i nya kyrkan. 

   

Cykelturer i sommar: 7.14,21 och 28 juni. Samling vid prästgårdsgrinden kl. 18.00 
Vid regn inställt. 
 

Sommarcafé arrangeras vid kyrkparken och kyrkan i Laxå varje tisdag och torsdag med start kl. 13.30 mellan 
28 juni – 4 augusti. Den 4 augusti avslut vid Sockenstugan dit transport ordnas.    

Nästa planeringsmöte torsdag 30 juni kl. 18.30 i församlingshemmet.   
Just DU är välkommen att komma med förslag och att kunna påverka  

[ÉÄÅuxÜzá[ÉÄÅuxÜzá[ÉÄÅuxÜzá[ÉÄÅuxÜzá    
UxzÜtäÇ|ÇzáuçÜüUxzÜtäÇ|ÇzáuçÜüUxzÜtäÇ|ÇzáuçÜüUxzÜtäÇ|ÇzáuçÜü    

EN VÄRDIG BEGRAVNING TILLEN VÄRDIG BEGRAVNING TILLEN VÄRDIG BEGRAVNING TILLEN VÄRDIG BEGRAVNING TILL    
EN RIMLIG KOSTNADEN RIMLIG KOSTNADEN RIMLIG KOSTNADEN RIMLIG KOSTNAD    

Fast pris, Din Trygghet.Fast pris, Din Trygghet.Fast pris, Din Trygghet.Fast pris, Din Trygghet.    
Telefon 0586-585 01, 0585-501 01 

0584-122 00 
Jour dygnet runt 

Fd, Fondkistan  
Reidun Eklind HolmbergReidun Eklind HolmbergReidun Eklind HolmbergReidun Eklind Holmberg    

iiii    
KarlskogaKarlskogaKarlskogaKarlskoga    

Degerfors och LaxåDegerfors och LaxåDegerfors och LaxåDegerfors och Laxå    
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                                TJUTTJUTTJUTTJUT    
 
Den befarade avverkningen på Talltjut    

kommer inte att bli av. Sveaskog och 

Skogsstyrelsen har varit på plats och gjort 

en noggrannare inventering av halvön.   

Man är helt överens om att låta området 

vara. Däremot diskuterades en bränning 

framledes, och varför inte, delar av området 

har ju brunnit tidigare. 

                                                                                                   
 

NationaldagsfirandeNationaldagsfirandeNationaldagsfirandeNationaldagsfirande        
på torget i Hasselfors 

måndag 6 juni kl. 14 
musikunderhållning av Sandra Ahlenflod o 

Jenny Laderström, talare: Jessica Vidberg 

vi bjuder på saft eller kaffe med tårta, 

halva potten lotteri, ballonger till barnen 

 

Hjärtligt välkomna 

4949494990909090kgkgkgkg    

Måndag- - Fredag 9.00-19.00        Lördag 9.00-15.00       Söndag 10.00-15.00 

Trevlig  
sommar 

⇒ Den vanligaste födelsedagen i Sverige är 22 
mars – om man räknar nio månader bakåt i  
tiden hamnar man nästan exakt på midsommar-
veckan…  

⇒ Tidigare var det också tradition att gå ut på  
midsommarmorgonen och rulla runt naken i den 
våta daggen. Detta för att få vara frisk under 
hösten och vintern.  

⇒ En normal vecka säljer Systembolaget cirka 9 
miljoner liter dryck av olika sorter. Midsommar-
veckan brukar det landa på cirka 13 miljoner 
liter, varav 7 miljoner liter öl. Antalet kunder på 
Systembolaget dagen innan midsommar brukar 
vara 1,1 miljon. En vanlig fredag är det cirka 
700 000 personer.  

⇒ Nu till vädret. 1978 var en av de kallaste       
midsomrarna någonsin i Sverige. I Stockholm 
uppmättes endast 11 plusgrader – och i inre 
Norrland var det nollgradigt på flera håll. 1935 
var det dock en av de varmaste midsomrarna.   
I Sveg i Härjedalen uppmättes 35 plusgrader.  

Saker du inte visste om midsommarSaker du inte visste om midsommarSaker du inte visste om midsommarSaker du inte visste om midsommar    
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VÄRT ATT VETA   

För 50 år sedan den 14 april 1966  
stänger Torsten Lundberg dörren till 
Lundbergs affär vid Hasselfors        
station för sista gången.  
 
Torstens far Sten Lundberg övertog 
affären 1925 efter C. Andersson, som 
startade verksamheten 1880.    

    Bålby Hasselfors    www.bpl.se/balby 

Tor-Fred: 14-18         Lö-Sö: 12-16    

0585-44024 

KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖKVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖKVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖKVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ    

Här får du några gåtor, Här får du några gåtor, Här får du några gåtor, Här får du några gåtor,     
svaren hittar du på sid 15svaren hittar du på sid 15svaren hittar du på sid 15svaren hittar du på sid 15    

1. Vad heter Sveriges flitigaste städtant? 

2. Vem pekar alltid åt rätt håll utan att bli trött i 
armen?   

3. Jag har många blad, men är varken träd eller 
blomma. Många vill sluka mig, andra somnar 
av mitt sällskap. 
Vem är jag?  

4. Tänk dig att du sitter i en bil. På ena sidan om 
dig finns ett stup. På andra sidan kör en brand-
bil i samma hastighet.                               
Bakom dig är en helikopter och framför är det 
en gris som är lika stor som bilen. 
Hur tar du dig ur bilen?  
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Mopedens Dag 21 maj 2016Mopedens Dag 21 maj 2016Mopedens Dag 21 maj 2016Mopedens Dag 21 maj 2016    
    

För andra året så arrangerades mopedens dag 

vid Bruksparken och även i år så blev det    

mycket lyckat. Antalet försäljare var flera i år ett 

40-tal, och mopedåkarnas antal var i år 114 st. 

sju fler än förra året.  

Det är trevligt som arrangörer att höra att det är 

trevligt och gemytligt här och att det är bra     

arrangemang och många framhåller den fina 

miljön i Bruksparken. 

Försäljningsmässigt så var det en mycket bra 

dag och precis som förra året så var det vissa 

saker som tog slut och det fick bli ett par resor till 

Mullhyttan för kompletteringar. 
 
Vinnare av mopedracet blev Tommy Alvelöv från Örebro med 65 poäng tvåa Stig Wessling med 61 poäng och trea 

Magnus Johansson. En tävlande fick bryta tävlingen på grund av punktering. 
 
Vid dragningen på mopedlotteriet där det även i år var en Crescent ”raketarsle” vanns av nummer 305 Tommy   

Svallin Mariedamm och andra vinst presentkort 300 kr. på nr. 248 Amanda Gustavsson Hasselfors och tredje vinsten 

presentkort 200 kr. på nr. 475 Mickael Rydmark Kumla. Samtliga vinnare är underrättade. 
 
Vi framför ett stort tack till de firmor som stöttar oss med priser: Mullhyttans Cykel & sågservice Mullhyttans Cykel & sågservice Mullhyttans Cykel & sågservice Mullhyttans Cykel & sågservice som även hjälper till 

med lottförsäljningen samt C K enterprise, Colorama Laxå, Colorama FjugestaC K enterprise, Colorama Laxå, Colorama FjugestaC K enterprise, Colorama Laxå, Colorama FjugestaC K enterprise, Colorama Laxå, Colorama Fjugesta, F:a Torsten LundhF:a Torsten LundhF:a Torsten LundhF:a Torsten Lundh, Henriks måleriHenriks måleriHenriks måleriHenriks måleri, 

JarecoJarecoJarecoJareco, Karl HedinKarl HedinKarl HedinKarl Hedin, Laxå glasmästeriLaxå glasmästeriLaxå glasmästeriLaxå glasmästeri, Marin o Fritid, Nya Hartmans ord o bild AB, OK/Q8 LaxåMarin o Fritid, Nya Hartmans ord o bild AB, OK/Q8 LaxåMarin o Fritid, Nya Hartmans ord o bild AB, OK/Q8 LaxåMarin o Fritid, Nya Hartmans ord o bild AB, OK/Q8 Laxå 

Vi vill också tacka alla som hjälper till både under dagen och planering av hela mopedens dag utan er hjälp skulle 

det inte fungera. 

Sammanfattningen av den sextonde upplagan av mopedens dag är att den blev mycket lyckad. 
 

PS. Gå in på vår hemsida ( hasselforsbyalag.com) där finns det många fina bilder från denna härliga dag DS.PS. Gå in på vår hemsida ( hasselforsbyalag.com) där finns det många fina bilder från denna härliga dag DS.PS. Gå in på vår hemsida ( hasselforsbyalag.com) där finns det många fina bilder från denna härliga dag DS.PS. Gå in på vår hemsida ( hasselforsbyalag.com) där finns det många fina bilder från denna härliga dag DS.    

Bild: Cristina Söderberg  

Bild: Cristina Söderberg  

Bild: Cristina Söderberg  
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När sågen går för fullt så går det åt tre timmerbilars last 

per timma, så det är inte konstigt att man ser många 

timmerbilar på genomfarten. 

I justerverket synas varje bit och där passerar 70 000 

bitar per dygn och totalt tid för syning är max 2,5       

sekunder per bit. Verkligen imponerande. 

Jonas berättar att det mesta exporteras bl.a. till Kina 

som har vuxit som kund och då går det på container till 

Hallsberg och sedan på tåg till Göteborg för vidare färd 

med båt. Andra länder som man exporterar till är Tysk-

land, Storbritannien, Frankrike, Holland men också en 

del till de nordiska länderna.  

Sågen har en produktionskapacitet på ca: 320 000   

kubikmeter och vi räknar med att i år komma upp i 

295 000 kubikmeter, och dimensionerna på timret är 

mellan 13 – 42 cm. Det mesta timret hämtas från en 

omkrets på 6 - 7 mil och det mesta timret, 65 procent, 

kommer från Sveaskog. 

 

När man blickar ut över det stora timmerlagret så      

berättar Jonas att det ligger ungefär 35 000 kubikmeter 

grantimmer där och att det skulle räcka till sågning i  

ungefär 15 dagar, sedan är det slut. 

Det kommer in en hel del talltimmer och det lastas på 

järnväg till sågverket Kastet i Gävle. 

Arbetsstyrkan är i dag 75 personer på kollektivsidan och 

8 tjänstemän och man jobbar två skift från sex på     

morgonen till midnatt. 

Vi frågar om det är några investeringar på gång. Nej 

inga stora men några torkar ska byggas om berättar 

Jonas. 

Man kan undra över var namnet SETRA kommer ifrån 

och här kommer förklaringen SETRA = Svenskt trä SE: 

Sverige TRA: trä. 

Vi tackar Jonas Fintling för en intressant rundvandring 

på bygdens stora industri. 

Studiebesök på SETRAStudiebesök på SETRAStudiebesök på SETRAStudiebesök på SETRA    

Vi har varit på studiebesök på SETRA och träffat Jonas Fintling som är plats-

chef sedan i september 2015. Det måste sägas att har man inte besökt sågen 

på några år så blir man imponerad. Hela såglinjen är helautomatisk och när allt 

går som det ska så rusar 85 meter virke i minuten in i såglinjen. 

Och i manöverrummet var det många skärmar att hålla koll på och här byts man 

om var 20 minut. 
 
Under vårt besök så berättade han hur det går för vår industri i Hasselfors, och 

det var en positiv bild som han målade upp för oss, även om man får för dåligt 

betalt för varan. Eller är det som Jonas sa timret för dyrt i inköp. 

Det är imponerande siffror som Jonas nämner för oss eller vad sägs om att det 

kommer ca: 60 timmerbilar per dygn och att det går ut ca: 25 lastbilar med     

färdig vara per dygn och att det är ca: 30 bilar som hämtar spån, flis och bark. 

Bild: Cristina Söderberg  

Bild: Cristina Söderberg  

Jonas Fintling 
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Årets vårutflykt med drygt 20 talet deltagare kom att 
handla helt om järnframställningen vid Hasselfors hytta, 
masugn.  
Det finns i dag inga byggnader kvar från den egentliga 
masugnsprocessen, hyttiden. Men med en del gamla  
fotografier och en samtida oljemålning är det inte så svårt 
att bilda sig en uppfattning om hur det en gång sett ut på 
den tiden då man kunde se röken och känna lukten från 
masugn och rostugnar. 
Precis där industrispåret slutade, i höjd med ma-
sugnskransen samlas vi, för att härifrån få en överblick av 
området och anläggningen. 
En senare rundvandring gör att vi med hjälp av gamla 
grundstenar kan fastställa var respektive hus var place-
rade. Själva hjärtat, den långa hjulkanalen genom anlägg-
ningen kan med lätthet följas. Här satt vattenhjulen som 
drev bälgar, hissar, krossar, linbanor m.m. 
Det skall också ha funnits en stor vattendriven hammare 
för att kunna bearbeta ett göt, direkt från hyttan. 
Även ett litet gjuteri fanns i anslutning till hyttan. 
 
Från hyttbacken i Hasselfors tar vi oss de ca 2 milen till 
Limstensgruvorna norr om Tryggeboda. Det första vi   
stöter på är Långfarsta, en 125 meter lång och 9 meter 
djup gång som bildats när kalksten brutits. Innan vi viker 
av från den lilla skogsvägen ner mot gruvorna tar vi en 
välbehövlig fikapaus i solskenet. 
Fram till informationsplatsen och Rotsläden, Limkälken 
tar det ca 10 minuter att gå, och det är här som de märk-
liga kalkstensbrotten visar sig. Det går inte att beskriva 
hur här ser ut, allt måste ses på plats.       

 

VÅRUTFLYCKTVÅRUTFLYCKTVÅRUTFLYCKTVÅRUTFLYCKT    

HYTTANHYTTANHYTTANHYTTAN    
 
Svårigheten att få fram tackjärn i tillräcklig mängd och av 
jämn kvalité till smidet i Hasselfors gjorde att ett beslut 
om uppförande av en egen hytta i Hasselfors togs strax 
före 1800 talets mitt. 
Hyttan togs i bruk 1849 och driften pågick därefter fram 
till 1914. Det egna smidet i Hasselfors lades ned 1906, 
därefter gjordes tackjärn för avsalu. 
Nu kunde man köpa malm från gruvorna i Dalkarlsberg, 
Striberg och Åsboberg, och få fram tackjärn till smidet, 
allt efter behov. 
Transporten av malmen till Hasselfors utfördes av     
bönder. De flesta körde med oxar, men en och annan 
häst förekom.  
 

 
 
Vinterhalvåret körde man med rotslädar från gruvorna till 
Hasselfors, men även till Lekhyttan där malmen lades 
upp i stora högar, för att på sommaren köras till Hassel-
fors på vagn. 
Efter att Nordvästra stambanan drogs genom Hasselfors 
1864 övergick de flesta malmtransporterna omkring 1870 
till järnvägen, och bönderna fick köra malmen mellan 
stationen och hyttan.     
När industrispåret från stationen till hyttan byggdes 1890 
upphörde även dessa malmtransporter, men kolet från 
kolmilorna och limstenen från limstensbrotten transporte-
rades fortsatt med fyrbenta dragare till hyttan. Kolet togs 
från egna skogar, limstenen från brott främst från Öna, 
men även från Ängatorp och Tryggeboda. 

Bild: Cristina Söderberg  



 

 

15 

MASUGNSPROSESSENMASUGNSPROSESSENMASUGNSPROSESSENMASUGNSPROSESSEN    
 
Först rostades malmen i rostbåset i roststugan 
(fungerade som en kolmila) för att avlägsna främmande 
ämnen, svavel, arsenik men också för att den skulle bli 
porös och lättare att krossa. I Hasselfors krossades     
malmen maskinellt med vattendriven hammare. Därefter 
sorterades malmen i olika bås beroende på malmens 
kvalité.  
Det var dålig kapacitet i roststugan, därför byggdes en 
stående rostugn som matades uppifrån och i botten    
rakades den rostade malmen ut. 
Rostad malm kol och limsten forslades upp på ma-
sugnskransen och fylldes i masugnen. Det var viktigt att 
blandningen mellan de olika materialen blev rätt för att få 
en jämn o bra kvalité på tackjärnet. Två stora vatten-
drivna bälgar blåste in blästerluft i nedre delen av ugnen 
för att höja värmen i ugnen.  
I nedre delen av masugnspipan samlades det flytande 
järnet med slaggen ovanpå. Järnutslaget föregicks alltid 
av en slaggtappning. Ofta tappades slaggen i formar och 
blev slaggsten. 
Vid järnutslaget rann det vitglödgade järnet via en sväng-
ränna ut i tackjärnsformarna (galtsängar) och fick stelna 
till tackor (galtar). 
 
1914 blåstes hyttan ner för sista gången, och en 243 årig 
järnhanteringsepok i Hasselfors tystnade. 
 
                                                                                             
Vi som guidat tackar för oss. 
                                                                                             
Per och Rune  
 

 

Valborgsmässofirandet på HasselvallenValborgsmässofirandet på HasselvallenValborgsmässofirandet på HasselvallenValborgsmässofirandet på Hasselvallen    
    

Årets valborgsmässofirande genomfördes i ett betydligt bättre väder än förra året då det var regnigt och kallt.        

Det såg lite tomt och ödsligt ut vid åtta tiden men så fort fackeltåget hade anlänt så ökade antalet besökare på och vi 

tycker nog att det var ungefär som de senaste åren. 

När barnen kastat sina facklor i elden så tog sig den stora brasan rätt så bra i varje fall till hälften för när kvällen var 

över så visade det sig att halva brasan är kvar. 

Även i år så underhöll Magnus Envall men i år så hade han Ari Laine som kompis och de underhöll både före och 

efter vårtalet på ett trevligt sätt. 

Årets vårtal hölls av Janne Wallgren vår präst, och det var andra gången han vårtalade på Hasselvallen. Han talade 

bl.a. om att så fort solen visar sig och värmen stiger över 10 grader så skall grillen ut och kortbyxorna på. Han       

berörde också den fina natur som vi har här i Hasselfors. Ett trevligt och kul tal. 

I försäljningsstånden var det full fart både på bollkastningen och pilkastningen och korvarna var också eftertraktade. 

När klockan började närma sig 21.45 så väntade alla på det storslagna fyrverkeriet och vi tror att ingen blev direkt 

besviken på det, i år heller. 

Vi riktar ett stort tack till brandkårens kamratförening för att de ställer upp och håller i fackeltåg och fyrverkeri        Vi riktar ett stort tack till brandkårens kamratförening för att de ställer upp och håller i fackeltåg och fyrverkeri        Vi riktar ett stort tack till brandkårens kamratförening för att de ställer upp och håller i fackeltåg och fyrverkeri        Vi riktar ett stort tack till brandkårens kamratförening för att de ställer upp och håller i fackeltåg och fyrverkeri                        

avskjutning.avskjutning.avskjutning.avskjutning.    

Svar till gåtorna:Svar till gåtorna:Svar till gåtorna:Svar till gåtorna:    
    
1. Enstaka, Enstaka skurar över hela 

landet… 
2. Vägvisaren 
3. Boken 
4. Jag hoppar ur när karusellen stannat 



 

 

 
Vi hoppas att du tycker att den tidning du just läst varit innehållsrik och intressant. 

 Utan stöd från våra annonsörer hade den knappast varit möjlig att få fram,  
vi hoppas därför att du gynnar dessa vid Dina inköp. 
Manusstopp för september nr. är den 15 augusti 2016Manusstopp för september nr. är den 15 augusti 2016Manusstopp för september nr. är den 15 augusti 2016Manusstopp för september nr. är den 15 augusti 2016    

Fira midsommar i Bruksparken  
Hasselfors 

Vi hjälps åt att plocka blommor      

och kläda stången med början  

kl 9.00kl 9.00kl 9.00kl 9.00 

Vi bjuder alla som hjälper till på glass. 

Sedvanligt midsommarfirandeSedvanligt midsommarfirandeSedvanligt midsommarfirandeSedvanligt midsommarfirande    

Med start kl.14.00kl.14.00kl.14.00kl.14.00 

Magnus Engvall & Ari Laine underhåller 

Lekar – Fiskdamm – Kaffeservering - Chokladhjul mm 
 

Välkomna!Välkomna!Välkomna!Välkomna!    


