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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. Revisorsuppleanter 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 Bruksmagasinet och investerat i en handikappramp 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.  
 
 
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 utnyttjade 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 flyktingförläggning 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. 
Vi har också möjlighet att annonsera våra arrangemang på ljustavlan efter E20 gratis. 



  
 

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 jubileumsfest 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     

 



Torpgruppen                                                           
Torpgruppen har under året arrangerat en vår och en höstutflykt. Vårutflykten kom att 
handla helt om järnframställningen 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 handikappramp 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. 
 
Ordinarie ledamöter:  

   
Ivan Persson            Anders Olofsson           Cristina Söderberg         Per Bergström                             
           Ordf.                                     V. Ordf.                                           Kassör                                           Sekr.                                             

 
Iren Åberg                                 Andreas Gustafsson                         Michael Gustafson 

 
Jan Johansson                            Carolin Selvin                       

                            
Suppleanter:  

 
Lars-Göran Edberger                  Lilian Bolin                                       Jonas Wiberg 


