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Varsågod!Varsågod!Varsågod!Varsågod!    
    
Vi är nu en bit in på ett nytt år 2017. Man tycker att det inte är länge sedan det var millenniumskifte 

och det talades om alla möjliga konstigheter som skulle ske. Men det hände inget särskilt. Och det 

var ju bra. Man kan dock konstatera att tiden går fort. Byalaget har varit verksamt i tjugo år och även 

givit ut denna tidning lika länge. 

Byalaget har tagit fram ett program för 2017 som i stort liknar tidigare års verksamhet. Vi har redan 

att börjat nalla på det genom naturfoto och filmfestivalen som genomfördes den 28 januari. 

Mer om fotofestivalen inuti tidningen. 

I år så återkommer också ”storloppis” i idrottshallen efter fjolårets uppehåll. 

Vid årsmötet den 19 februari så blev det en del förändringar i styrelsen även det kan du läsa om i en 

längre redogörelse. 

Programmet i sin helhet presenteras i tidningen. 

Vi hoppas på god uppslutning på våra arrangemang även under detta år. Varmt välkomna!Varmt välkomna!Varmt välkomna!Varmt välkomna! 
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                                                                    Verksamhetsberättelse för Hasselfors byalag 2016              Verksamhetsberättelse för Hasselfors byalag 2016              Verksamhetsberättelse för Hasselfors byalag 2016              Verksamhetsberättelse för Hasselfors byalag 2016                  
    
    

Styrelse och övriga funktionärer 

Styrelsen har bestått av följande personer: Ordförande Ivan Persson, vice ordförande Anders Olofsson, kassör 

Cristina Söderberg och sekreterare Per Bergström. Övriga ledamöter är Andreas Gustafsson, Michael Gustafson, 

Caroline Selvin, Jan Johansson och Irén Åberg. 

Styrelsesuppleanter har varit Lars-Göran Edberger, Lilian Bolin samt Jonas Wiberg. Revisorer Erik Dahlberg och 

Magnus Olsson. Revisorssuppleanter Urban Arvidsson och Annette Persson. Valberedning Göran Parmling med 

hjälp av styrelsen.   

Ahti Parkkonen har en lönebidragsanställning fram till 30 september 2017. 

Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under året. 
 
Medlemmar 

Medlemsavgiften 2016 har varit 150 kronor för familjekort och 100 kronor för enskild medlem. 

Medlemsantalet var vid årets början 127 familjekort och 74 enskilda medlemmar och vid årets slut 134 familjekort 

och 74 enskilda medlemmar. Som synes så håller vi ställningarna och har t.o.m. en liten ökning. Om man räknar 

familjekorten som minst två personer, så har vi ett medlemsantal på minst 342 medlemmar. Det tycker vi är mycket 

glädjande att så många vill vara medlemmar. Det är också glädjande att många som har flyttat och bor på andra 

orter är medlemmar. Vi har medlemmar i Borlänge, Hällefors, Stockholm, Arvika, Sollebrunn för att nämna några 

orter. 
 
Ekonomi  

Vår ekonomi är fortsatt god trots att vi gjort en hel del investeringar under året t.ex. byggt en scen vid Bruksmaga-

sinet och investerat i en handikapp ramp vid Kvarnen. Lantmäterikostnader för sammanslagning av fastigheterna 

Bruksmagasinet-Kvarnen och Tvättstugan samt inköp av ny gräsklippare. I övrigt hänvisar vi till kassaberättelsen. 

 Hasselgården 
Uthyrningen ligger i stort sett på samma nivå som tidigare år, med Hasselfors PRO och Hasselfors – Porla Röda 

Kors krets som de fasta hyresgästerna samt en del privata fester. Det är klart att vi skulle önska oss en större   

uthyrning och ett större utnyttjande av lokalerna för att få in mer hyresintäkter.  

Uthyrning av källarlokalerna till matbespisning för flyktingarna som var förlagda i idrottshallen fortsatte fram till att 

förläggningen upphörde i april.  
 
Andelar Hasselgården 

Andelsbeloppet är 36 000 kronor och beloppet är insatt på ett placeringskonto i Lekebergs Sparbank. 

Representation 

Vi har representerat med styrelsemedlemmar då Laxå kommun kallat till kommunbygderådsmöten. Vi har också   

representerat på föreningsmöte i Laxå som SISU och Laxå kommun inbjudit till. 

Filmverksamhet 

Filmverksamheten har i stort legat nere, då det bara finns digital film att tillgå. Vi har dock visat film på storbild     

under sportlovet. Vi visade också film för flyktingarna vid ett 10-tal tillfällen. Vi har också installerat utrustning så vi 

kan se TV i Hasselgården och vi hade på det viset möjlighet att visa Sveriges matcher i fotbolls EM plus finalen.  
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Hasselbladet och hemsidan 

Hasselbladet, vår tidning som även innehåller Skagershults kyrkoblad, har även detta år utkommit med fyra      

nummer, den 20:e årgången. Vi försöker att spegla lite av det som händer inom föreningslivet, men även med 

andra artiklar som kan vara av intresse. Det är svårt att vara dagsaktuell när man kommer ut fyra gånger om året, 

men vi tror att tidningen fyller sin funktion i samhället. Vi framför ett tack till er som hjälpt till att fylla tidningen med 

intressant material under året. Tidningen delas som tidigare ut gratis till alla i Skagershults socken och det vore 

inte möjligt utan våra trogna annonsörer som stödjer oss år efter år. Ett stort och varmt tack för detta. 

Vi får också framföra ett stort tack till Cathrin Eriksson som sätter ihop det material som kommer in så att det blir 

en läsvärd tidning. 

När det gäller byalagets hemsida är Mariann Sjöberg huvudansvarig, men har hjälp av Cristina Söderberg som 

lägger ut bilder under rubriken ”Galleri” och Cathrin Eriksson som lägger ut Hasselbladet på hemsidan och då är 

tidningen i färg. 
 
Fritidsgårdsverksamhet 

Fritidsgården och dess verksamhet har haft en sämre period. Det beror delvis på att de rätta lokalerna blev ut-

nyttjade till matsal åt flyktingarna under våren och deltagarantalet blev mycket lågt, samtidigt så hoppade våra  

ledare av, vilket är beklagligt. Under hösten har verksamheten helt legat nere. Vi kommer nu under våren att göra 

allt vad vi kan för att få fram nya ledare och få till en fungerande verksamhet. Vi tror att det är en verksamhet som 

behövs. 
 
Hasselfors GoIF 

Hasselfors GoIF ingår fr.o.m. 2015 som en sektion i byalaget, men GoIF´s verksamhet har i stort bestått i barn- 

och lekverksamhet under Markus Bergfeldts ledning. Under tiden som idrottshallen var en tillfällig flyktingför-

läggning låg verksamheten i stort sett nere. Det gjordes försök att vara i Hasselgården men slog inte så bra ut.   

Här vore det önskvärt om det gick att få igång lite mer verksamhet för ungdomarna och att fler ville engagera sig i     

sådan verksamhet. Sektionsordförande har varit Jonas Wiberg 
 
Parkvård 

Även detta år har byalaget haft hand om skötseln av torget och dess planteringar. Gräsklippning av Bruksparken 

och Lillängsbadet är andra stora åtaganden som vi har. Som ett tack för hjälpen får vi av Laxå kommun gratis 

skyltning av våra arrangemang på de fyra stora anslagstavlorna som finns efter E 20 och 205:an tre gånger om 

året samt bränsle till klippning av badplatsen Lillängen och Bruksparken. 

  Arrangemang och aktiviteter 

6 februari Naturfoto- och filmfestival i Hasselgården 

14 februari Alla Hjärtans Dag uppvaktade vi Hasselfors förskola med bakelser och 1 000 kronor att använda till 

någon trevlig aktivitet 

13 mars Årsmöte  

19 mars Björk och fjäder på torget och godispåsar till barnen 

3 april Tipspromenadstart för våren totalt 9 gånger 

25 april Medborgarmöte med kommunen, ett 70-tal närvarande 

30 april Valborgsmässofirande på Hasselvallen 

7 maj Utflykt med Per Bergström och Rune Söderberg i ”våra fäders spår”, om järnförädling vid hyttbacken och 

besök vid Limstensgruvorna, ett 20-tal deltagare 

21 maj Mopedens dag i Bruksparken med 114 startande mopeder och ca 40 loppis-stånd 

6 juni Nationaldagsfirande på torget med saft och kaffebjudning, Jessica Vidberg talade och Sandra Ahlenflod 

och Jenny Lagerström underhöll 

24 juni Traditionellt midsommarfirande i Bruksparken 

13 augusti Hasselforskalaset med ett 80–tal veteranfordon och ett 65–tal loppisförsäljare  

28 augusti Vi bjuder på kyrkkaffe vid Bruksmagasinet 

4 september Tipspromenadstart för hösten totalt 9 gånger 

17 september Utflykt i ”våra fäders spår” med Per Bergström och Rune Söderberg, ett 30-tal personer deltog i 

denna rundvandring i samhället 

5-6 november Jubileumshelg i Hasselgården. På lördagen Clownen Klara för barnen och på kvällen jubileums-

fest med ”Systrarna K”. På söndagen var det skivor till kaffet med Hasse och Andreas samt DVD-filmer 

10 december Glöggbjudning med bildspel och underhållning samt försäljning i Hasselgården    
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Torpgruppen                                                           

Torpgruppen har under året arrangerat en vår och en höstutflykt. Vårutflykten kom att handla helt om järnframställ-

ningen och började därför nere på hyttbacken och fortsatte sedan till Limstensgruvorna, norr om Tryggeboda. Ett 

20-tal personer deltog. Höstutflykten blev en rundvandring i samhället och handlade om vad alla husen hade för 

namn samt vad för verksamhet som bedrivits i många av dem. Ett 30-tal personer deltog. Under året har det letats 

fram ytterligare platser att märka ut. Det har också blivit en del kompletteringar ute på bygden samt röjningsarbete 

fram till tidigare utsatta skyltar.   

Torpgruppen har bestått av Andreas Gustavsson, Hans Persson, Per Bergström, Rune Söderberg, Sten Ove     

Pettersson, Karl Arne Persson och Henry Söderberg.  
   
Övriga aktiviteter 

Bokcaféet som vi startade upp under hösten 2014 blev inte vad vi hade tänkt oss. Besökarna har i stort sett lyst 

med sin frånvaro och därför stängdes bokcaféet våren 2016. Det var en missbedömning från vår sida då vi trodde 

att det fanns ett behov av att låna böcker på hemmaplan. 
 
Ryggymnastiken under ledning av Gillanett Sjöberg och Siv Filipsson har varit verksam endast under våren. Under 

höstterminen har man haft uppehåll men med förhoppning om att den återupptas längre fram. 

Sammanfattning. 

Vi har haft en riktig långbänk i form av bron över Svartån. Vi var lite tvivlande när vi i slutet av 2015 fick besked att 

under 2016 skall det ske. Men nu har det skett, vi har fått en ny bro!! Bättre sent än aldrig. Det tog 12 år. 

I övrigt har verksamheten rullat på i stort sett som under de senaste åren med vissa undantag. Mopedens dag   

flyttades till Bruksparken 2015 med lyckat resultat och det fortsatte även 2016. På David Tverlings initiativ           

anordnade vi en Naturfoto- och filmfestival i februari med mycket lyckat resultat. Det kom över 300 besökare till 

detta evenemang som återkommer i januari 2017. 

Vi har byggt en scen vid Bruksmagasinet och det innebär att vi kommer att nyttja Bruksparken mera kommande år. 

Vi kommer att sätta upp en flaggstång som kommunen har skänkt till oss. Det troliga är att nationaldagsfirandet 

kommer att flyttas dit nästa år. Så har det blivit en välbehövlig handikapp ramp till Kvarnen.                                         

Vi har i år också kunnat ha museet öppet under sommaren, först med feriepraktikant och sedan ett par veckor med 

egen personal.  

I november firade vi 20 år som byalag med clownen Klara för ett 30-tal barn på lördags-eftermiddagen. På kvällen 

en mycket uppskattad fest i Hasselgården med god mat och uppträdande av systrarna Karin och Åsa Karlsson, 

”Systrarna K”. Och på söndagen fortsatte firandet med skivor till kaffet och dvd-filmer. 

Om man tittar på den tidigare redovisade aktivitetslistan så måste ändå sägas att vi även detta år haft mycket     

aktiviteter och vi tror att det vi gjort är till nytta för bygden. 

Styrelsen vill till sist rikta ett stort tack till alla sponsorer och annonsörer och inte minst till alla er som på något sätt 

hjälpt till vid våra arrangemang under året. 

                Ivan Persson            Anders Olofsson           Cristina Söderberg         Per Bergström                              
                       Ordf.                         V. Ordf.                            Kassör                            Sekr.                                            
 
      Iren Åberg       Andreas Gustafsson       Michael Gustafson       Jan Johansson        Carolin Selvin                     
                            
Suppleanter: Suppleanter: Suppleanter: Suppleanter:     
    
                Lars-Göran Edberger                           Lilian Bolin                                Jonas Wiberg 

Ordinarie ledamöter: Ordinarie ledamöter: Ordinarie ledamöter: Ordinarie ledamöter:     
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Måndag- - Fredag 9.00-19.00        Lördag 9.00-15.00       Söndag 10.00-15.00 

Nybyggnation!?Nybyggnation!?Nybyggnation!?Nybyggnation!?    
 

Byalaget har vid ett flertal tillfällen påpekat för kommunen att för de som vill sälja sin villa och fortfarande bo kvar i 

Hasselfors så finns det inget alternativ. Laxå hem har inga planer på att bygga något nytt i ytterområden. Och för 

den som vill ha en trea i markplan t.ex. så finns det inte att uppbringa, det är mest ettor och tvåor. 
 
 Byalaget har därför tagit kontakt med Lekebergs Måleri & Entreprenad AB, Björn Sahlqvist i Fjugesta om det 

skulle vara tänkbart att bygga även i Hasselfors. Vid ett första möte så ställde han sig mycket positiv till det och 

skulle undersöka med kommunen om vad det finns för tomter m.m. Sedan är ju frågan om det finns något intresse 

från ortens befolkning? Tänk om det skulle gå att bygga och hyra ut lite moderna och trevliga bostäder  i           

Hasselfors!  

                                                                                                                        LådfabrikenLådfabrikenLådfabrikenLådfabriken    
    
I den nyligen nedbrunna lådfabriken startade träföräd-

lingsverksamheten vid Hasselfors Bruk. Verksamheten 

började 1913 i den då nybyggda fabriken med en hyvel 

och en kapanläggning för lådämnen. Hela produktionen 

gick oavkortat på export till Storbritannien. 

Vid mitten av 1920 talet investerades i ytterligare hyvel, 

klyv och kapsågar samt lådsåg.                                     

Produktion av 

färdiga lådor 

startades.            

Vin- och Sprit-

centralen var 

största kunden 

med spritlådor, 

men även   

Nitroglycerin 

AB i   Gyttorp 

var en stor 

kund med dynamitlådor. En mer udda produktion för en 

lådfabrik var kabeltrummor till Vattenfall, dock i mycket 

liten skala. 

1942 under andra världskriget lades tillverkningen av 

lådämnen ned. Lådtillverkningen fortsatte en bra bit in på 

1950 talet, då konkurrensen från wellpappslådorna blev 

för svår och även den tillverkningen upphörde. 

Senare har här genom åren varit en mängd olika          

aktiviteter, bland annat garagetillverkning, byggdelar för 

uterum samt möbeltillverkning. En tid hade Hasselfors 

garden försöksverksamhet här. Lokalen hyrdes några år 

ut till en privatperson, därefter har den stått tom och    

oanvänd i många år.                                                                                                            
 

Samarbete.Samarbete.Samarbete.Samarbete.    
    

Byalaget har slutit ett samarbetsavtal med Vuxen- 

skolan för 2017 vilket innebär att vi kan få en del 

hjälp med att skaffa artister och även en del      

ekonomiska bidrag.                                                      

Ett exempel var nu till Naturfoto och filmfestivalen 

där Vuxenskolan stod för tryckning av alla affischer.      

Vi tror att det här kan vara bra och gynna förening-

ens verksamhet. Enda kravet är att Vuxenskolans 

logga skall vara med och synas i reklamen. 
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Även i år så har vi förärat förskolan i Hasselfors med Alla hjärtans bakelser och en 

check på 1000 kr. Tusenlappen är tänkt att dom skall göra något lite extra för barnen.  

Alla Hjärtans Dag 

Medlemsavgift Hasselfors byalag 2017Medlemsavgift Hasselfors byalag 2017Medlemsavgift Hasselfors byalag 2017Medlemsavgift Hasselfors byalag 2017    
    

Här i tidningen finns inbetalningskort och även lite information om medlemsavgiften 2017. 

Vid årsmötet den 19 februari beslutades att medlemsavgiften skall vara oförändrad för 2017. 150 kronor för familj 

och 100 kronor för enskild medlem. Vårt bankgiro nr. är 5517-5491. Som tidigare så har de medlemmar som har 

andelar i Hasselgården möjlighet att dra av 25 kronor per andel som utgör ränta på insatta pengar. Som medlem 

så får du också låna stolar och bord gratis och lägre hyra på lokalerna vid behov. Vi hoppas att lika många som 

tidigare år vill vara med i Hasselfors byalag även under 2017.  

O.B.S. En mycket viktig sak är att du skriverO.B.S. En mycket viktig sak är att du skriverO.B.S. En mycket viktig sak är att du skriverO.B.S. En mycket viktig sak är att du skriver ditt namn på talongen annars kan vi inte lämna något medlemskort ditt namn på talongen annars kan vi inte lämna något medlemskort ditt namn på talongen annars kan vi inte lämna något medlemskort ditt namn på talongen annars kan vi inte lämna något medlemskort 

och vi vet heller inte vemoch vi vet heller inte vemoch vi vet heller inte vemoch vi vet heller inte vem som betalat. Vi hälsar alla välkomna att vara medlemmar i Hasselfors byalagsom betalat. Vi hälsar alla välkomna att vara medlemmar i Hasselfors byalagsom betalat. Vi hälsar alla välkomna att vara medlemmar i Hasselfors byalagsom betalat. Vi hälsar alla välkomna att vara medlemmar i Hasselfors byalag    

    

Styrelsen Hasselfors byalagStyrelsen Hasselfors byalagStyrelsen Hasselfors byalagStyrelsen Hasselfors byalag    

Foto: C SöderbergFoto: C SöderbergFoto: C SöderbergFoto: C Söderberg    
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

DDDDet var ingen biskop som bestämde…et var ingen biskop som bestämde…et var ingen biskop som bestämde…et var ingen biskop som bestämde…    
    
…Utan det var invånarna…Utan det var invånarna…Utan det var invånarna…Utan det var invånarna här i Skagershult som ville ha en egen församling och bygga en egen 
kyrka. Man ville vara en egen självständig bygd, och ha en egen plats att fira gudstjänst och livets 
stora högtider. Resan till Tångeråsa kyrka var lång och besvärlig, och det låg dessutom en stor 
mosse emellan. 
Man ville även avlöna en egen präst som skulle leva med folket i glädje och sorg. Man beslutade att 
skriva till drottning Kristina och hon beslutade i sin tur att Skagershult skulle få bli egen församling, 
anställa egen präst och få bygga en egen kyrka. 
1647 avskildes Skagershult från Tångeråsa för att bilda en egen församling. Den nya församlingens 
kyrka byggdes av bygdens egna förmågor och invigdes 1651.  Sedan dess kyrkoklockor hörts över 
bygden. Numera är församlingens huvudsakliga kyrka den vackra och uppskattade ”Skagershults nya 
kyrka” mitt i Hasselfors. 
    
Varför ska vi då ha en kyrka i Skagershult?Varför ska vi då ha en kyrka i Skagershult?Varför ska vi då ha en kyrka i Skagershult?Varför ska vi då ha en kyrka i Skagershult?     
Kyrkorna representerar det vi inte kan vara utan, nämligen sammanhang och historia.  
Den erbjuder också ett annat slags rum än de vanliga rummen. Ett kyrkorum erbjuder plats för efter-
tanke och bön. Det är ett rum för livets stora högtider, men också ett vardagens rum för eftertanke. 
Jag tänker att Gud är närvarande överallt, men kyrkorummet upplevs av många som en särskilt helig 
plats som är gjord för bön och eftertanke. Vi i Svenska kyrkan i Skagershult vill verka för att det ska 
finnas ett levande kyrkorum och en levande församlingsverksamhet i vår hembygd. Det ska finnas en 
präst som har ett särskilt ansvar för Skagershults församling också framåt. 
 
Varje litet samhälleVarje litet samhälleVarje litet samhälleVarje litet samhälle som har en kyrka har anledning att slå vakt om den. Den är till för varje människa 
som bor inom dess församling.  Kyrkans klockor är en uppmaning till att stanna upp till eftertanke och 
andakt samt att inbjuda till gudstjänst.   
 
Kyrkan är också en symbol som berättar om Guds närvaro i varje människas liv. Det höga tornet som 
reser sig mot himlen vill symboliskt visa att Gud inte glömmer någon. Att Gud aldrig är långt borta 
från någon av oss. ”Ty det är i honom vi lever, rör oss och är till” (Apg 17:28). Ingen i vårt land ska 
därför behöva ha långt till en kyrka. Ett samtal med en präst som har lokalt ansvar är fortfarande     
något vi vill upprätthålla, och det kan vi göra tack vare kyrkans medlemmar. 
 
Tillslut lite information. Björn Rubensson kommer vara vikarie för mig då jag är omkring 75 % f        
öräldraledig under mars och april månad. Björn kommer du kunna kontakta på det nummer som står 
på mig ovan, det vill säga 0584-44 46 30.  
 
Guds rika välsignelse önskar jag dig, läsare av Hasselbladet under faste- påsktid. 
 
 
 
 
       Jan Wallgren 
       Församlingspräst för Skagershults församling. 
       Kyrkoherde för Bodarne pastorat. 
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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, Elisabeth Backteman 0723959603  eller pastorsexpedition i                       
Ramundeboda församling  0584-10020 tisdagar kl. 13.00 – 15.00 och torsdagar kl. 10.00 -12.00 
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 0584-444645     

Det händer i kyrkan. Om inte annat anges är Jan Wallgren tjänstgörande präst.  

5 mars kl.15.00 1 i fastan Mässa Björn Rubensson präst 

      

12 mars kl.15.00 2 i fastan Gudstjänst. Simon Joelsson präst. 

      

19 mars kl.15.00 3 i fastan Gudstjänst. Veronica Hagberg diakon 
Sång av Karin Karlsson 

      

26 mars kl.15.00 Jungfru Marie bebådelsedag Gudstjänst. Björn Rubensson präst. 
Efter gudstjänsten serveras våfflor och kaffe i 
församlingshemmet. 

      

2 april kl.15.00 5 i fastan  Mässa. Björn Rubensson präst. 

      

9 april kl.15.00 Palmsöndagen Gudstjänst. Simon Joelsson präst. 

      

13 april kl.19.00 Skärtorsdagen. Getsemanemässa i församlingshemmet           
tillsammans med Bergskyrkan Laxå. Ronny Söder 
medverkar. 

      

14 april kl.18.00 Långfredagen. Gudstjänst i Ramundeboda kyrka.                    
Björn Rubensson präst. 

      

16 april kl.10.00 Påskdagen. Gemensam Mässa för pastoratet i Ramundeboda 
kyrka. Björn Rubensson präst 

      

17 april kl.15.00 Annandag påsk. Musikgudstjänst. Veronica Hagberg diakon. 
Annika Blomfeldt cello och sång, Maria Mollberg 
fiol och sång, Jan-Kenneth Rönning piano. 

      

23 april kl.15.00 Andra söndagen i påsktiden. Mässa. Anna Eriksson präst. 

      

30 april kl. 
             Kl. 19.30 

Tredje söndagen i påsktiden. 
Valborgsmässoafton. 

Konsert.    Nayana Gulstad sång Claes Mård piano. 
Därefter gemensamt fackeltåg till                   
Valborgsfirande. 

      

7 maj kl.15.00 Fjärde söndagen i påsktiden. Gudstjänst. Laxåkören medverkar. 
Anna Eriksson präst. 
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Foto: Cristina Söderberg 

Foto: Elin Gustavsson Foto: Elin Gustavsson 

Torsdags-akademin: Björn Rubensson leder samtal och studier kring Martin Luther och reformationen. Med 

start den 9 mars kl. 15.00 – 16.30 varannan vecka. Kursen avslutas den 4 maj. Nya deltagare välkomna. 

 
Ingen barngrupp under vårterminen (tyvärr) 
 
Andakter på Edegården: 9 mars, 6 april, 4 maj och 1 juni kl.14.00 
 
Pastoratsresa 2017 planeras till (TIDIG SEPTEMBER)    
 

Arbetskretsen har under 2016 lämnat bidrag enl. följande:  

Svenska kyrkans internationella arbete (Hela Värden) 4.000:- 

Svenska kyrkan i Utlandet (SKUT) 4.000:- 

Örebromissionens Vinternatt 873:- 

Fadderbarn på Sri Lanka 3.200:-  Barnhem på Sri Lanka 4.000:- 

 

Församlingsrådet skall den 9 mars utse en kommitté som skall anordna en avslutsfest för arbetskretsens  

tidigare aktiva samt nuvarande medlemmar då denna  

tyvärr har upphört. 

Förslagsvis 6 maj alt. 20 maj kl. 15.00 – 18.00 

 
 

Nästa planeringsmöte Torsdag 18 april kl. 16.30  

i församlingshemmet.     

Just DU är välkommen att komma med förslag  

och att 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    
    

14 maj kl.16.00 
     

Femte söndagen i påsktiden. Gemensam mässa för pastoratet i Finnerödja 
kyrka. 
Högtidlig avtackning av Anna Eriksson präst.  
För ”kyrkskjuts” ring 0584-444630 senast 11/5 

      

21 maj kl.10.00 Bönsöndagen. Mässa i Ramundeboda kyrka. 
Simon Joelsson präst. 

      

25 maj kl.11.00 Kristi himmelfärds dag. Gemensam gudstjänst för hela pastoratet vid 
Porla kapell. Jan Wallgren präst. 

      

28 maj kl.10.00 Söndagen före pingst. Mässa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren präst. 

      

4 juni kl. 11.00 Pingstdagen. Vallfartsmässa Riseberga klosterruin. 
Ring 0584-444630 för ”kyrkskjuts” senast 1 
juni. Medtag kaffekorg. 

Här kan Du skänka gåva till Skagershults församlings ”blomsterfond”. 

Swedbank 8452 – 5  934.239.411 – 2 

Kontakta Exp. 0584-10020 eller Carina Rosengren 0584-444641 
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Naturfoto och filmfestival 2017Naturfoto och filmfestival 2017Naturfoto och filmfestival 2017Naturfoto och filmfestival 2017    

Filmen Grease med John Travolta och Olivia Newton-

John har setts av många miljoner människor och räknas 

till en klassiker. Du kanske har sett den? Men frågan är 

om du har sett Grease 2. Uppföljaren. Troligtvis inte. Den 

blev en rejäl flopp. 

Jaha, nu undrar du som läsare säkert om det här är ett 

referat från gamla Svea bio. Nej utan jämförelsen är den 

att när man för andra gången i ordningen arrangerar en 

tillställning som heter Hasselfors Naturfoto och film-

festival, då undrar man om det första årets succé är en  

nyhetens behag, eller om det ska bli Grease 2 av det 

hela. 
 
Du som besökte årets festival vet att så är inte fallet utan 

Hasselfors Naturfoto och filmfestival är här för att stanna. 

Liknelsen  bör kanske göras med en lyckad uppföljare 

istället. 

Det  var iaf så många besökare att ägg, smör och mjöl 

tog slut i Hasselfors för att så många ville avnjuta        

Hasselfors och byalagets nationalrätt raggvåffla.          

Festivalen   invigdes i år av regionrådet Iren Lejegren 

som höll ett träffsäkert och intressant tal om landsbygden 

och de utvecklingsmöjligheter som finns. Iren liksom 

många andra på bygden undrar fortfarande vem som 

köpte den 13 år gamla Mercedesen som det står om på 

nätet. 
 
I år var festivalen större. Gamla Sveaborg, Hasselgården 

kallad med modern tunga, fick ställa så gott som alla 

skrymslen och vrår till förfogande och fylldes till          

bräddarna. 

I källaren, som nu också användes för utställning och 

mat/fika hade väggar målats och uppe i stora salen stod 

ännu fler biostolar utställda än första året. Det här är en 

anrik och vacker lokal, och full av besökare, foton och 

samkväm så strålar Hasselgården. Som sig så bör. 
 
Du som ska läsare ska upplysas om de förberedelser 

som krävs, av Hasselfors byalag, fotografer, filmare,   

föreläsare o andra. Det är många timmar med att        

iordningsställa lokaler, förbereda mat o fika, ha möten,     

fotograferande, klippning, tekniska tester av utrustning 

mm mm. 

Jag vill här särskilt uppmärksamma er om bygdens     

stoltheter o naturfotoproffs Jonas Forsberg och Robin       

Eriksson. Ja. De är proffs när det gäller naturfoto.        

Robin gjorde ett fantastiskt jobb med att marknadsföra           

festivalen på nätet också (gå in o "gilla" vår sida 

på www.Facebook.com/hasselforsnatur för att bli in-

formerade om festivalen inför nästa år). Och även filma-

ren Göran Alm, Hjo som roddar med filmutrustningen ska 

tackas. 

Avslutningsvis tack till allra bästa Hasselfors byalag. 

Som initiativtagare så ska jag i ärlighetens namn erkänna 

att min roll under festivalen övergår allt mer till små men 

viktiga uppdrag som att häkta på eller av dörrar, hindra 

medlemmar ur byalag o ensemble att äta upp barnens 

godis och liknande. Att jobba med proffs, det är som att 

dirigera en symfoniorkester. Man behövs inte egentligen 

göra något mer än att vifta med nävarna och får för det all 

uppmärksamhet. 
 
Du kan vara säker på att vi                                               

återkommer med Hasselfors                                         

Naturfoto och filmfestival 2018.  

För att uttrycka mig milt så                                            

kommer vi få problem.                                                   

Det kommer troligtvis komma                                         

ännu fler besökare. För vi har något som jag tog upp efter 

förra årets festival. En väldigt god och unik stämning. Den 

skapar vi tillsammans med dig som besökare. 

Dessutom så kommer vi tillbaka med utveckling av ljus, 

lokalerna, program och upplägg, fler raggvåfflor mm 

Vi kommer tillbaka, med vår stämning, fantastiska uttryck 

i foto o film. Och överraskningar.  
 
Jag vill också passa på att särskilt tacka Ivan Persson för 

inte bara medverkan på två festivaler, utan för att med 

stor passion under många år arrangerat allt från logdans 

till mopperallyn i Hasselforstrakten.  

I hans anda vill jag uppmana dig som läsare att engagera 

dig i en förening, ett byalag, ett sammanhang så att vi 

kan få fler evenemang och arenor för samvaro. 
 
Jag fick frågan av Ivan varför jag valde Hasselfors. Vissa 

saker går nog inte att förklara varför. Besök Hasselfors 

Naturfoto & filmfestival så kanske ni förstår, eller Hassel-

forskalaset, eller mopperallyt, eller Skagershultstornet 

eller häng med på en kulturvandring med Per Bergström 

och Rune Söderberg. Det är bland annat därför. 
 
Vi ses på Hasselfors Naturfoto och filmfestival 2018 ! 

Tack alla medverkande och besökare. 
 
Från Skagershults Ödemark 
 
David Tverling 
 
Vinnare utlottning av premien för Fotoplanket: Ellinor 

Lundkvist, Mullhyttan 

Vinstpremie, valfri naturguidning med Naturguide Tiveden 
 
Vinnare av tipspromenaden, Inger Andersson,            

Korsbacken 

Vinstpremie: Presentkort Naturens Bästa 1000 kr 

http://www.naturensbasta.se/arrangemang/index.asp 



 

 

Hur mycket pengar har ElisabethHur mycket pengar har ElisabethHur mycket pengar har ElisabethHur mycket pengar har Elisabeth    
    

Elisabeth har varit ute och handlat och har 

270 kronor kvar i plånboken. Först köpte hon 

pennor för en fjärdedel av sina pengar och 

sedan spenderade hon en femtedel av det 

hon hade kvar på papper. Därefter fick hon 

30 kronor tillbaka för ett tillgodokvitto. Hur 

mycket hade Elisabeth från början? 

 
A: 400 kr 

B: 300 kr 

C: 500 kr 

D:360 kr 

E: 440 kr 
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VÄRT ATT VETA   

-1747 För 270 år sedan tjärbrås kyrkan utvändigt. 
  
-1877 För 140 år sedan säljs 106 373 flaskor   

kolsyrat vatten vid Porla. 
 
-1917 För 100 år sedan invigdes ett nyrenoverat  

Hasselfors Hotell efter den brand som härjat 

byggnaden   
  
-1917 För 100 år sedan levererar Hasselfors torv-

strö till Svenska Tobaksmonopolet som  surrogat 

för tobak. 
 
-1927 För 90 år sedan påbörjas återställandet av 

gamla kyrkan. 
 
-1927 För 90 år sedan Bildas Hasselfors bandy-

klubb. 
 
-1937 För 80 år sedan byggs ångcentralen,      

kapacitet 1000 KVA. 
 
-1947 För 70 år sedan oljebrännare installeras i 

ångcentralen 
 
-1947 För 70 år sedan Skagershultboken ges ut. 
 
-1987 För 30 år sedan impregneringsverksam- 

heten läggs ner. 

Fotoutställning i HasselgårdenFotoutställning i HasselgårdenFotoutställning i HasselgårdenFotoutställning i Hasselgården    
    

Upplev ett Hasselfors som sjuder av liv och   

aktiviteter, ett samhälle med affärer, caféer och 

många lokala företagare, nöjesliv och förenings-

verksamhet.                                                    

Gör ett besök i Hasselgården!  Här finns foton 

och berättelser som skildrar livet i Hasselfors 

under första hälften av 1900-talet. Passa på när 

Byalagets expedition är öppen, tisdagar och 

torsdagar mellan 10.00 och 12.00 eller boka en 

tid.                                                                  

Kontakta Cristina: 0585-44182, 076-829 12 60. 

Svar kommer i nästa nummer. 
Lycka till! 

    Nu kan ni följa Hasselfors Byalag påNu kan ni följa Hasselfors Byalag påNu kan ni följa Hasselfors Byalag påNu kan ni följa Hasselfors Byalag på    
                    

    
    
    
                        Instagram               FacebookInstagram               FacebookInstagram               FacebookInstagram               Facebook    

    

&&&&    
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HASSELFORS PROHASSELFORS PROHASSELFORS PROHASSELFORS PRO    

Hej på er igen och god fortsättning på det nya året 2017. Gör först en tillbakablick på våra två sista medlemsmöten 

2016.  

Medlemsmötet den 23 november kunde ordförande hälsa 32 medlemmar välkomna, också Olle Gustavsson och 

Veronica Hagberg som stod för sång och musikunderhållningen under eftermiddagen. Vi hade fått en kallelse till 

årets sista KSR möte i Laxå den 2 december. Vi hade också fått en skrivelse från distriktet om vi vill ha någon hjälp 

av dom vid vårt årsmöte den 8 mars. Vi har skickat in den och sagt ja till det. 

Ordförande rapporterar att PRO bjuder på kaffe efter gudstjänsten i församlingshemmet den 27 november. Olle 

och Veronica underhåller med många härliga sånger som de flesta känner igen och ordf. tackar dem med varsin 

blomma. Nu är det dags för förtäring och lotteri. 

Ordförande avslutar mötet med att hälsa alla välkomna åter den 14 december som också innefattar Luciakaffe. 

Nu över till medlemsmötet den 14 december och denna gång kunde ordförande hälsa 26 medlemmar välkomna. 

Dagen till ära så var det ”gubbarna” som stod för förtäringen som var Luciakaffe. 

Ordf. började med att rikta ett stort tack till festkommittén för nedlagt arbete med adventskaffet i församlings-

hemmet den 27 november. 

Ordf. rapporterade att julbordskryssningen med Cinderella blev som vanligt väldigt trevlig. Extra roligt att            

konstatera att vi blev hela 22 st. från Hasselfors. 

Vår egen julbordsresa gick till Bowlinghallen i Laxå den 15 december, och här var vi 20 st. som åkte med. God mat 

o stämning och en trevlig eftermiddag. 

Bocciaspelet avslutade höstsäsongen den 12 december, med samkväm i Hasselgården. 

Efter dessa rapporter så var det dags för det efterlängtade luciakaffet och lussebullen och pepparkakan. Som    

avslutning ett årlotteri.  

Som avslutning önskade ordf. alla en God Jul och ett Gott Nytt år samt önskade alla välkomna åter till en ny       

säsong 2017. 

Vi har nu redan hunnit till slutet av januari och avverkat vårt första medlemsmöte den 25 januari. Ordf. kunde hälsa 

34 medlemmar välkomna till mötet som innehöll grötfest. Han hade också nöjet att hälsa ytterligare 7 nya         

medlemmar välkomna i vår förening. 

Vi har fått några inbjudningar bl.a. till distriktets årsmöte i Askersund 6 april, till vårruset i Örebro den 31 maj samt 

till Boule DM 2017. Kvalificeringsspel under våren, 2 lag vidare till final den 22 augusti i Karlslund-Örebro.  

Ordf. meddelade att Kerstin Gunnarsson från distriktet kommer att medverka vid vårt årsmöte den 8 mars. Han 

påminde också om att Boccia spelet i idrottshallen är i full gång måndagar kl. 14.00-16.00 nya spelare är            

välkomna. Eget fika medtages. 

Nu var det dags att avsmaka grötlunchen och den smakade som vanligt alldeles utmärkt. Efter gröten var det dags 

för årlotteri med många vinster. Ordförande tackar alla som varit där och ett särskilt tack till festkommittén och   

önskar alla välkomna tillbaka på årsmötet den 8 mars. Väl mött då. 

Här följer vårens mötesprogram 

Onsdagen den 25 januari Grötfest 

Onsdagen den 8 mars Årsmöte 

Onsdagen den 26 april Äggsexa 

Maj utflyktsresa tid o plats meddelas senare 

Kjell Wiberg 
Ordf. 

IngIngIngIng----MarieMarieMarieMarie    

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

  Hårlyan    
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Inte mindre än 72 personer kom till Hasselfors byalags årsmöte. Det finns en tendens att antalet som hörsammar 

inbjudan blir fler för varje år som går, och det tolkar vi i styrelsen som att intresset för vår verksamhet ökar i samma 

grad. Å andra sidan kan ökningen av deltagare bero på den goda smörgåstårtan som det bjuds på, men det tror vi 

inte. 

Efter välkomsthälsning av ordf. hölls parentation för de medlemmar som lämnat oss för gott under året. 

Till ordförande för dagens förhandlingar valdes Ivan Persson, till sekreterare Per Bergström. Att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll valdes Helena och Sven-Erik Arvidsson. 

Verksamhet, kassa och revisionsberättelserna genomgicks och lades med godkännande till handlingarna. Mötet   

beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Till ordförande för verksamhetsåret 2017 valdes Andreas Gustafsson. Till styrelseledamöter på 2 år valdes Irén 

Åberg, Caroline Selvin, Per Bergström och Pernilla Reinholdsson (nyval). Kvarstående styrelseledamöter i 1 år är 

Michael Gustafson, Anders Olofsson, Cristina Söderberg och Jan Johansson. Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes 

Lilian Bolin, Jonas Wiberg och Jonas Forsberg 

(nyval). 

Till revisorer på 1 år valdes Magnus Olsson och Erik 

Dalberg, revisorssuppleanter Annette Persson och 

Alf Larsson (nyval). 

Till valberedning på 1 år valdes Göran Parmling, att 

med hjälp av styrelsen sköta detta. 

Medlemsavgiften för 2017 förblir oförändrad            

(vi är strax över 300 medlemmar), budget 2017               

godkändes. 

Urban Arvidsson (revisorssuppleant) och Lars-Göran 

Edberger (styrelsesuppleant) avtackades med    

blommor. 

Avgående ordföranden Ivan Persson avtackades med stående ovationer samt blommor. Även kyrkan framförde sitt 

tack till Ivan. 

Magnus Olsson berättade om företaget Setra där han är råvarukoordinator. Sågverket i Hasselfors är Setras största 

med en årsproduktion strax över 300 tusen kubikmeter färdigsågat virke. Över 120 lastbilsekipage besöker sågverket 

varje dygn för att hålla produktionen igång. Just nu utreds en eventuell stor investering i Hasselfors. 

Efter detta tackade ordföranden för sig och avslutade byalagets tjugonde årsmöte. Därefter bjöds på smörgåstårta 

och dryck samt någon timmas eftersnack.                                                                                           

   Hasselfors byalags årsmöte 2017Hasselfors byalags årsmöte 2017Hasselfors byalags årsmöte 2017Hasselfors byalags årsmöte 2017----02020202----19191919    

Ivan och Urban på årsmötet Ny och Gammal ordförande 

Foto: C SöderbergFoto: C SöderbergFoto: C SöderbergFoto: C Söderberg    

Foto: C SöderbergFoto: C SöderbergFoto: C SöderbergFoto: C Söderberg    

Foto: C SöderbergFoto: C SöderbergFoto: C SöderbergFoto: C Söderberg    
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    Förslag till program för Hasselfors byalag 2017Förslag till program för Hasselfors byalag 2017Förslag till program för Hasselfors byalag 2017Förslag till program för Hasselfors byalag 2017    
    

28 januari Naturfoto o Filmfestival i Hasselgården                             Kl.10.00 -17.00 

19 februari Årsmöte i Hasselgården                                                   Kl.16-00 

25 mars Storloppis i Hasselfors idrottshall                                         Kl.10.00 – 14.00 

30 april Valborgsmässofirande Hasselvallen                  Tid meddelas senare 

  6 maj Utflykt i våra fäders spår                                                         Kl. 09.00 

20 maj Mopedens dag Bruksparken                                                   Kl. 10.00 

  6 juni Nationaldagsfirande troligen i Bruksparken i år                      Kl. 14.00 

23 juni Midsommarfirande i Bruksparken                                           Kl. 14.00 

12 augusti Hasselforskalaset                                                              Kl. 10.00 

16 september Utflykt i våra fäders spår                                              Kl. 09.00 

14 oktober Filmdag barn o vuxenfilm                           Tider meddelas senare.  

  9 december Glöggbjudning och försäljning Hasselgården               Kl. 14.00 

 

Detta är ett mycket preliminärt program och det kan komma att ändras under årets gång, en del kan 

komma att utgå och annat kan komma att tillkomma. 

Bjudning av kyrkkaffe och frilufsgutstjänst får vi återkomma till när det gäller dag och tid. 

 
När det gäller tipspromenaderna så gör vi ett uppehåll det här året på grund av minskat deltagande.  

Vi återkommer när det känns att intresset vuxit. 

Vi hälsar alla välkomna på våra arrangemang under 2017.Vi hälsar alla välkomna på våra arrangemang under 2017.Vi hälsar alla välkomna på våra arrangemang under 2017.Vi hälsar alla välkomna på våra arrangemang under 2017.    

GlöggbjudningenGlöggbjudningenGlöggbjudningenGlöggbjudningen    
    

2016 års glöggbjudning i Hasselgården den 10 december blev mycket lyckad. Det strömmade till folk hela efter-    

middagen som bjöds på glögg från Anders varma kaffepanna samt pepparkakor. 

Cristinas bildband från vår verksamhet under 20 år var ett uppskattat inslag och det var många som tittade på detta 

och drog sig till minnes händelser som varit både tråkiga och glada. 

Cristina hade även sammanställt ett fotocollage om caféer som funnits i samhället samt bilder från järnvägs-

stationen samt Lundbergs och Konsum affärerna. Och här var det många som studerade detta ingående och        

diskuterade kring dessa foton. Ett jättestort tack till Cristina för detta collage, verkligen uppskattat. 

Per sålde ett halva potten lotteri och här blev Kjell Wiberg den lyckliga vinnaren av 1000 kr. Vår kaffeförsäljning 

gick också mycket bra. Vi sålde även en hel del av vår almanacka som i år speglade lite av vår verksamhet under 

20 år och är i färg. 

Vinnare på startkorten i höstens tipspromenader blev Annika Söderberg, Aino Huru och Kjell Wiberg. 

Våra inbjudna försäljare sålde också en hel del och vi tror att de var rätt så nöjda med dagen. 

Underhållare var Manfred Hammarlund från Fjugesta och han charmade publiken lika mycket nu som han gjorde 

på Hasselforskalaset. Uppskattat och omtyckt. 

Som helhet en lyckad Glöggbjudnings eftermiddag. 



 

 

Nostalgi eller Meditation 

En lördagseftermiddag sedan jag varit pensionär några 

år vandrar jag den steniga och igenväxta smedjevägen 

sakta ned mot sjön Téen. Gör halt vid en stubbe som 

minner om den gamla ihåliga eken som en gång fanns 

där. Den som stall-Kalle en gång för länge sen höll på   

att elda upp. Här vid smejekanalens mynning var ett av 

de bästa metarställena en gång i tiden. Jag blickar ut 

över det som en gång var ängar där nu nästan ogenom-

trängliga snår av vide, jolster, skörpil och brakved, skjutit 

i höjden under årens lopp. 

                                  Jag slår mig ner på en sten, och   

                                  drömmer mig tillbaka i tiden. Då hör 

                                  jag slåttermaskiner knattra, och  

                                  klangen från liar som brynas bland 

                                 buskvegetationen i denna mark som 

en gång var indelad i tegar som torpare och bönder fick 

ropa in slåtter på av bolaget, vid slåtterauktioner. En teg 

norrut hörde till kyrkan och kallades prästategen. På 

ängen i söder den som gränsar till Hammarkullen vallade 

jag kor en tid när jag var i barfotaåldern, ibland rasslade 

det i gräset, då hajade man till. Då var det någon av de 

stora snokarna, som sökte sig till vatten som ringlade 

fram. 

När det rådde lugn i hjorden, plockade jag musslor i det 

grunda vattnet. Men pärlornas pärla hittade jag aldrig. 

Nu fortsätter jag promenaden åt det håll där herrskapets 

badhus en gång fanns. De här stigarna var förr kant-

skurna grusgångar. På en del platser fanns rondeller där 

parksoffor var utplacerade, överallt i parken blommade 

liljekonvaljer och gullvivor under sommaren, En sommar 

när jag arbetade i trädgården hörde det till rutinen att   

Rudolf Östedt och jag varje lördagsafton sommartid 

skyffla och kratta alla gångar i parken. När vi slutade   

arbetet klockan sex på kvällen, tog vi ett dopp i viken   

innan vi gick hem.  

Jag ser ut över sjön och försöker orientera mig. Där ute 

är svinhussten, och där Lasse-tuva, i norr en numera 

knapp synlig kanalmynning, där enligt sägen en mor och 

hennes tre barn gått ner sig en vårvinter för längre sen, 

själv sades det räddade hon sitt eget liv genom att 

sparka barnen ifrån sig när de klängde sig fast i hennes 

kjol och höll på dra ner henne. 

Längre ut ser jag Strömtuvan och Kaninholmarna. På en 

av dem fanns i många år en timrad lekstuga som varit ett 

tillhåll för Baron de Geers barn under förra seklet. 

I sydväst syns Edesten och kassörsten, och i söder   

Hammarkullen. Dessa objekt har nog var och en sin 

historia som nu drunknar i glömskans hav. 
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Det har nu gått tjugo år sedan byalaget bildades och jag 

har haft förmånen att vara med under alla dessa år. När 

man blickar tillbaka så är det mycket som har hänt både 

dåliga saker men också en hel del bra och roliga saker. 

Om vi tar det dåliga först så är fajten om skolan som jag 

personligen tycker är det allra sämsta och där i ligger då 

också folkomröstningen som det inte togs någon hänsyn 

till. En mycket stor besvikelse. Ser man till samhället i 

stort under dessa tjugo år så är inte utvecklingen sådan 

som man hade hoppats på. Min uppfattning är att man 

från kommunens sida ser allt för ensidigt till tätorten 

Laxå, vi i ytterområdena blir därför satta på undantag. 

Här behövs en stor förbättring i framtiden. 
 
När det gäller byalaget så får man väl säga att vi har 

kämpat på så gott det har låtits göra. Vi har trots allt satt 

Hasselfors lite grand på kartan med alla våra olika             

arrangemang. Mopedens dag och Hasselforskalaset är 

de mest omtalade men även de andra arrangemangen är 

värdefulla för samhället. 
 
När jag nu drar mig tillbaka så vill jag nu tacka alla,      

styrelsemedlemmar och alla andra medlemmar som har 

ställt upp och jobbat med våra arrangemang utan er så 

skulle det inte gå att driva en så pass stor verksamhet 

som det trots allt har blivit under åren. 
 
Det är klart att det kommer att kännas konstigt att dels 

flytta och sedan lämna föreningslivet som man har varit 

engagerad i under i stort hela livet. Men någon gång så 

måste det hela ta slut och då kan det passa bra nu efter 

tjugo år som ordf. i Hasselfors byalag. 
 
Men helt säkra på att slippa mig skall ni inte vara för är 

det så det behövs hjälp vid något tillfälle så kanske man 

dyker upp. 
 
Jag önskar nu byalaget allt gott i framtiden och hoppas 

på många framgångs rika år. 

                                                              Ivan 



 

 

 
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 juni nr. är den 15 maj 2017Manusstopp för juni nr. är den 15 maj 2017Manusstopp för juni nr. är den 15 maj 2017Manusstopp för juni nr. är den 15 maj 2017    

Jag får börja med att tacka för förtroendet att ta över som ordförande i byalaget. 

De flesta vet nog redan vem jag är då jag är "känd" under namnet Andreas i konsum  

eller knödden. Detta kom till då min pappa var lanthandlare här i Hasselfors. 

Jag är född, 1975, och uppvuxen här i Hasselfors. Här bor jag kvar med min familj och   

arbetar som undersköterska på Edegården. 

På min fritid gillar jag att grotta ner mig i gamla bilder och saker som har med               

Hasselfors/Porla brunn att göra. 

Jag hoppas på ett gott samarbete med er alla. 

Andreas 

Foto: C SöderbergFoto: C SöderbergFoto: C SöderbergFoto: C Söderberg    

Nyvald ordförande i Hasselfors byalag: Andreas GustafssonNyvald ordförande i Hasselfors byalag: Andreas GustafssonNyvald ordförande i Hasselfors byalag: Andreas GustafssonNyvald ordförande i Hasselfors byalag: Andreas Gustafsson    


