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Personal
Ahti Parkkonen har en tidsbegränsad anställning med lönebidrag hos Hasselfors byalag. Lönebidrag har beviljats
tom 30 september 2019.
Medlemmar
Medlemsavgiften har varit 150 kronor för familjekort och 100 kronor för enskild medlem.
Antalet familjekort var 139 och enskilda medlemskort 85, en ökning med totalt 21 medlemmar jämfört med
föregående år.
Det är glädjande att så många vill vara medlemmar och att vi även har medlemmar på annan ort som vill stödja
byalaget.
Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god, trots en del större kostnader i samband med omläggning av elanslutningar vid
Kvarnen, något som på sikt kommer att minska elkostnaden, samt underhåll av Hasselgården. Nya hängrännor
och stuprör samt utrymningsstegar har monterats och källarvåningen har målats om. Av stor betydelse för
byalagets ekonomi är de kommunala och statliga bidrag som vi har fått under året samt sponsring från olika
företag och organisationer.

Hasselgården
Hasselfors PRO och Hasselfors – Porla Röda kors krets har varit fasta hyresgäster under året. Hasselgården
har även hyrts ut till privatpersoner, företag, föreningar samt Laxå kommun. Byalagets ambition är att
lokalerna ska utnyttjas mer, vilket kommande ombyggnad av köket i Hasselgården ger möjlighet till.
Andelar Hasselgården
Andelsbeloppet är 36 000 kronor och beloppet är insatt på ett särskilt fasträntekonto i Lekebergs Sparbank.
Representation
Vi har representerat med styrelsemedlemmar då Laxå kommun kallat till kommunbygderådsmöten. Medlemmar
i styrelsen har även ingått i den arbetsgrupp, initierad av Laxå kommun, som tagit fram ett förslag till Hasselfors
utvecklingsplan.
Projekt
Hasselfors byalag har beviljats ett småprojektstöd från Mellansjölandet Leader som kommer att användas till
projektet ”Porla Brunn i svunnen tid”. Syftet med projektet är att samla in bilder och fakta om brunnsorten
Porla Brunn med fokus på tiden före sekelskiftet fram till 1939, då badhuset brann ned till grunden och brunnsverksamheten lades ned. Arbetet ska bl. a. resultera i en skrift för att sprida information om brunnstiden.
Hasselbladet och hemsidan
Tidningen ”Hasselbladet” ges ut av byalaget 4 ggr per år, i tidningen ingår även Skagershults kyrkoblad. I början
på året meddelade Cathrine Eriksson, som varit redaktör för Hasselbladet under ett flertal år att hon önskade
sluta. Terttu Bohlin tillfrågades och tackade ja till uppdraget. Tidningen utges i färg både digitalt och i pappersformat.
”Hasselbladet” speglar det som händer på orten och inom föreningslivet, men även andra artiklar som kan vara
av intresse. Ett stort 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 samt även till medlemmar som bor på annan ort. Detta
vore inte möjligt utan våra trogna annonsörer som stödjer oss år efter år, ett stort och varmt tack till er alla!
Byalagets hemsida, www.hasselforsbyalag.com, uppdateras av Mariann Sjöberg som har huvudansvaret för
hemsidan.
Fritidsgårdsverksamhet
Fritidsgårdens verksamhet har varit vilande under året. Ledarbrist samt ett vikande underlag har varit orsaken.
Upprustning av lokalen pågår med förhoppning om att verksamheten ska komma igång igen under 2018.
Film i Hasselgården på sportlovet, påskträd på torget, äggjakt i bokskogen tillsammans med påsktuppen,
barnaktiviteter vid Hasselforskalaset, ”ficklampsjakt” i Lillängen med korvgrillning är aktiviteter som har
anordnats för barnen under året.

Hasselfors GoIF
Barngympa har anordnats, ledare har varit Anna-Mia och Marcus Bergfeldt.
Jonas Wiberg, sektionsordförande i Hasselfors GoIF, tillsammans med Kjell Wiberg har varit ledare för en
bordtennisgrupp i Hasselfors sporthall. Målgruppen har varit från 7 år och uppåt.

Hasselfors Bruksmuseum
Med hjälp av feriearbetande ungdomar kan Hasselfors Bruksmuseum hållas öppet dagligen under några
sommarveckor. Den här sommaren var Stina Eriksson museivärd och svarade även för servering av kaffe
och glass. Övrig tid på året är museet öppet vid önskemål.
Parkvård
Skötsel av planteringen vid Hasselfors torg samt gräsklippning vid Bruksparken och Lillängsbadet är
arbetsuppgifter som byalaget har åtagit sig. I gengäld har byalaget haft gratis skyltning tre gånger om året på
kommunens fyra stora anslagstavlor, som fanns vid E 20 och 205:an samt bränsle till gräsklippning och
möjlighet att annonsera på ljustavlan vid E20.
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Natur- och filmfestival i Hasselgården
Årsmöte i Hasselgården, Magnus Olsson informerar om företaget Setra
Storloppis i Hasselfors sporthall
Påskträd och äggjakt i bokskogen
Valborgsmässofirande vid Hasselvallen
Utflykt i våra fäders spår, nordöstra delen av Skagershults socken
Mopedens dag i Bruksparken
Nationaldagsfirande i Bruksparken
Midsommarfirande i Bruksparken
Hasselforskalaset
Friluftsgudstjänst vid Kvarnmagasinet, byalaget bjuder på kaffe
Utflykt i våra fäders spår, industritema - västra delen av Skagershults socken
Tranfestival, bildvisning i Hasselgården och utflykt till tornet i Olstorp
Ficklampsjakt och korvgrillning i Lillängen
Byalaget svarar för kaffeserveringen vid teaterföreställningen ”Jag är min egen fru” i Porla
Teater i Hasselgården, ”Projekt: Mamma” av och med Alexandra Zetterberg-Ehn
Glöggbjudning och försäljning i Hasselgården. Presentation av Hasselfors utvecklingsplan

Torpgruppen
Torpgruppen har arrangerat två utflykter under året. Dansbanekullen vid Teen, Likstigen vid Skagershultsmossen och torplämningar i n ö Skagershult besöktes under vårutflykten. Tema för höstutflykten var industriverksamhet med besök vid Tegelbruket i Fagersand, Polhemshjulet i Årås och gruvområdet vid Kärrgruvan.
Under hösten har medlemmar i Torpgruppen sammanställt en fotoutställning om Porla Brunn som visats i
Laxå bibliotek, Porlagården och Hasselgården.
Övriga aktiviteter
En ny aktivitet är möjligheten att dansa bugg i Hasselgården på söndagseftermiddagarna. Initiativtagare är LarsGunnar Strömberg och alla är välkomna, både de som vill lära sig bugga och de som redan kan. Gensvaret har
varit positivt med deltagare både från orten och långväga ifrån.
Sammanfattning.
2017 blev ett år med både återkommande och nya arrangemang i Hasselfors. Naturfoto- och filmfestivalen i
Hasselgården, som lockade många fotografer och besökare, genomfördes för andra året i rad och blev även
denna gång en succé.
I mars var det ”Storloppis” i Hasselfors sporthall, som fylldes av säljare och spekulanter.
Inför påsken pyntades ”Påskträdet” med fjädrar, gemensamt av barn och föräldrar och påsktuppen fick hjälp av
barnen att leta påskägg i bokskogen.
Traditionsenligt valborgsfirande arrangerades på Hasselvallen med ett nytt inslag riktat till barnen, som gavs
möjlighet att bidra med fina teckningar av valborgsmässoelden.
Vid årets ”Mopedens dag” startade 143 mopedister från Bruksparken sin tur runt ”fem sjöar”, en delvis ny
bansträckning som fick många fina lovord.
Nationaldagen firades i Bruksparken med invigning av ny flaggstång och flagga till tonerna av Laxå Blåsorkester.
Flaggan var en gåva till Hasselfors byalag från Stiftelsen Sveriges Nationaldag och överlämnades vid Örebro
slott på förmiddagen av landshövding Maria Larsson.
Midsommarfirandet i Bruksparken är en uppskattad tradition och har blivit lite av en hemvändardag för många.
För barnen i Hasselfors började dagen med en färd i lövad traktorkärra till Bruksparken, för att plocka blommor
och klä midsommarstången.
Årets ”Hasselforskalas” lockade många besökare. Kalasets specialitet ”raggvåfflor” med fläsk och lingon har en
strykande åtgång. Loppisstånd, veteranbilar, underhållning av olika slag, aktiviteter för barnen och servering är
ett uppskattat koncept, som kräver engagemang och många arbetsinsatser. Tack vare ett stort antal ideella krafter
går ”Kalaset” att genomföra, vid årets kalas var drygt 60 personer engagerade.
”Torpgruppens” arbete med dokumentation samt höst- och vårutflykter, riktade till allmänheten, är aktiviteter
som syftar till att berätta om och hålla bygdens intressanta lokalhistoria levande.
I september var det premiär för ”Tranfestival” i Hasselfors. David Tverling var initiativtagare till arrangemanget
som började i Hasselgården med Jonas Forsbergs fantastiska naturbilder och avslutades med transpaning vid
Olstorp.
En kväll under höstlovet arrangerades ”Ficklampsjakt” i Lillängen. Det blev en uppskattad aktivitet av både barn
och vuxna. Kvällen avslutades med korvgrillning.
I november fick byalaget möjlighet att erbjuda teater i Hasselgården. Teaterföreställningen ”Projekt: Mamma” av
och med Alexandra Zetterberg-Ehn fyllde salongen till sista plats.
Hasselfors byalag var även engagerade vid teaterföreställningen ”Jag är min egen fru” med Anders Hambréus.
En föreställning som gavs i Porlagården i Porla vid ett tillfälle. Örebro Länsteater stod bakom båda föreställningarna.
Verksamhetsåret avslutades med ”Glöggfest” i Hasselgården. Traditionsenligt ingår glögg, pepparkakor,
underhållning och julmarknad. Sandra Ahlenflod och Jenny Lagerström svarade för underhållningen och på

marknaden såldes bland annat byalagets almanacka med motiv från Porla Brunns glansdagar.
Utvecklingsgruppen, med deltagare från Hasselfors samt tjänstemän från Laxå kommun, presenterade ett förslag
till utvecklingsplan för Hasselfors.

Styrelsen vill till sist rikta ett stort tack till samverkanspartners, sponsorer, annonsörer
och inte minst till alla er som på något sätt hjälpt till vid våra arrangemang under året.

”Straffängsand” vid Toften

