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Styrelse och övriga funktionärer 
 

Ordinarie styrelseledamöter:  
Andreas Gustafsson, ordförande, Anders Olofsson, vice ordförande, Cristina Söderberg, kassör, Per Bergström, 
sekreterare, Caroline Selvin, Jan Johansson, Lilian Bohlin, Michael Gustafson och Pernilla Reinholdsson. 
Ersättare: 
Jonas Forsberg, Anna Alvarsson-Reinholdsson och Jonas Wiberg. 
 

         
                                   
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Styrelsen har 12 protokollförda möten under året. 
 

Revisorer: Lars-Göran Edberger och Rebecka Schön.                                                                           
Revisorssuppleanter: Alf Larsson och Ivan Persson.                                                                              
Valberedning: Göran Parmling i samråd med styrelsen. 
 

Personal 
Ahti Parkkonen arbetar som vaktmästare hos Hasselfors byalag och har en tidsbegränsad anställning med 
lönebidrag t o m 30 september 2019.  
 

Medlemmar 
 

Medlemsavgiften har varit 150 kronor för familjekort och 100 kronor för enskild medlem. 
Antalet familjekort var 122 och enskilda medlemskort 75. Det är glädjande att så många vill vara medlemmar 
och att vi även har medlemmar på annan ort som vill stödja byalaget.  
 

Ekonomi 
 

Av stor betydelse för byalagets verksamhet är bidragen från Laxå kommun, arbetsförmedlingen, sponsring från 
olika företag och organisationer. Verksamhetsåret 2018 medförde extra stora kostnader i samband med 
ombyggnaden av Hasselgården. Med bidrag från Laxå kommun och byalagets egna medel samt en stor ideell 
arbetsinsats av byalagets medlemmar genomfördes upprustningen. 
 

Hasselgården 
 

Under 2018 har Hasselfors PRO och Hasselfors – Porla Röda Kors-krets varit fasta hyresgäster i Hassel-
gården. Övriga hyresgäster har varit privatpersoner, företag, föreningar samt Laxå kommun.   
Uthyrningen påverkades en del av den ombyggnation som genomfördes under året. Målsättningen är nu att öka 
intresset för att hyra Hasselgården, som nu kan erbjuda nyrenoverade lokaler med bland annat ett professionellt 
tillagningskök med tillhörande serveringslokal.                  
 

 
 
 
 
 
 
 



Andelar Hasselgården 
 

Inbetalda medlemsandelar i Hasselgården är 35 500 kr. Beloppet är insatt på bankkonto i Lekebergs Sparbank. 
 

Projekt ”Porla Brunn i svunnen tid” 
Hösten 2017 sammanställde Torpgruppen en fotoutställning om Porla Brunn, som kom att visas i Laxå 
bibliotek, Porlagården och Hasselgården. Besökarna lät inte vänta på sig, det fanns tydligen ett stort intresse för 
Porla. 
På senhösten bestämde vi oss att göra ett häfte om Porla, något större än de häften vi tidigare gett ut om 
sevärdheter i Skagershult. Tanken om ett Porlahäfte hade funnits en längre tid, nu var det äntligen på gång. 
Den 26 augusti 2018 var det boksläpp i Porla, häftet hade vuxit till en bok i A4 format på 139 sidor.  
Det kom människor från när och fjärran, intresset var enormt. Det blev succé.  
Men vi höll på att ta knäcken på oss, Cristina har ensam lagt över 800 timmar på projektet, vi andra är inte i 
närheten, men att dra detta projekt samtidigt som vi bygger om Hasselgården i egen regi blev i överkant.    
 

Hasselbladet och hemsidan 
 

Byalagets tidning ”Hasselbladet” ges ut 4 ggr per år. I tidningen ingår även Skagershults kyrkoblad. Ansvarig 
utgivare är Andreas Gustafsson och redaktör är Terttu Bohlin. ”Hasselbladet” speglar det som händer på orten 
och inom föreningslivet och innehåller även material av lokalhistoriskt intresse. Ett stort tack till er som hjälper 
till att fylla tidningen med intressant material och till alla trogna annonsörer som stödjer byalaget år efter år! 
Tidningen delas ut gratis till alla hushåll i Skagershults socken samt till medlemmar som bor på annan ort. 
”Hasselbladet” publiceras även på byalagets hemsida.   
För hemsidan har Mariann Sjöberg huvudansvaret. Adressen till hemsidan är www.hasselforsbyalag.com 
 

Barnaktiviteter 
 

Inför påsken pyntade barnen tillsammans med föräldrar ”påskträdet” på torget och letade godisägg i bokskogen. 
Årets ”Hasselforskalas” bjöd på underhållning och flera aktiviteter riktade till barnen, med bland annat en 
uppblåsbar rutschkana som var populär. I november anordnades ”Spökjakt” i Lillängen, där barn och föräldrar 
träffade snälla ”spöken”, fick godis och grillade korv.   
 

Hasselfors GoIF 
På måndagskvällar under våren och hösten har Hasselfors sporthall varit öppen för boll-lek. Målgruppen har 
varit barn i de lägre åldrarna tillsammans med föräldrar.                                                                                                                 
Jonas Wiberg tillsammans med Kjell Wiberg har varit ledare för en bordtennisgrupp i Hasselfors sporthall under 
vårterminen. 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 delade två ungdomar på uppdraget. 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 vid E 20 och 205:an och även möjlighet att annonsera på ljustavlan vid E20 
samt ersättning för bränsle till gräsklippning. Anslagstavlorna har nu tagits bort och avtalet kommer att 
omförhandlas. 
  

Torpgruppen 
Torpgruppen har även i år anordnat vår och höstutflykt, vårutflykten blev den femtonde i ordningen som 
arrangerades. De 29 deltagarna fick vara med och märka ut var krogen var belägen i Hasselfors, den fanns norrut 
på bruket närmare bestämt vid infarten till timmermottagningen. Fortsättningsvis gick vårutflykten vidare 
västerut i socknen.  
Höstutflykten kom att handla om enbart Porla. Vi började med ett bildspel i Hasselgården där samtliga 
byggnader från brunnens glansdagar visades. Därefter förflyttning till Porla och Porlagården där det lilla museet 
visades. Avslutningsvis gjordes en rundvandring på det en gång så pampiga brunnsområdet. 
Några medlemmar i gruppen har under året haft ett antal visningar av Brunnsorten. Vi har även haft 
föreläsningar om densamma. 

http://www.hasselforsbyalag.com/


Arrangemang och aktiviteter under 2018 
 
 

Februari 03 Natur- och filmfestival i Hasselgården 
 18 Årsmöte i Hasselgården, Linus Karlsson föreläser 
Mars 18 Påskträd och äggjakt i bokskogen 
April 07 Storloppis i Hasselfors sporthall 
 30 Valborgsmässofirande vid Hasselvallen 
Maj 05 Utflykt i våra fäders spår, västra delen av Skagershults socken  
 19 Mopedens dag i Bruksparken 
Juni 06 Nationaldagsfirande i Bruksparken 
 22 Midsommarfirande i Bruksparken 
Augusti 11 Hasselforskalaset 
 19 Friluftsgudstjänst vid Kvarnmagasinet, byalaget bjuder på kaffe 
 26 Event Porla Brunn, boksläpp, underhållning, servering i Porla 
September 08 Utflykt i våra fäders spår, Porla  
 23 Tranfestival, bildvisning i Hasselgården och utflykt till tornet i Olstorp 
November 02 Spökjakt och korvgrillning i Lillängen   

10 Teater i Hasselgården, Carmen 
December 15 Glöggbjudning och försäljning i Hasselgården. Presentation av Hasselfors utvecklingsplan 
 

 
Övriga aktiviteter 
 

Att ”bugga” i Hasselgården på söndagseftermiddagarna är populärt. Ansvariga är Lars-Gunnar och Anna-Karin 
Strömberg i samarbete med Hasselfors byalag. Dansen har pågått både under våren och hösten och samlar 
många deltagare.  
 

Sammanfattning. 
 

2018 blev ett otroligt intensivt år med många olika aktiviteter samtidigt som ett stort ombyggnadsprojekt 
förverkligades. Förutom de traditionella arrangemangen i samband med valborg, nationaldagen och midsommar 
genomfördes ”Naturfoto- och filmfestivalen” i Hasselgården för tredje året i rad, ”Stor-loppis” i Sporthallen, 
teaterföreställningar vår och höst, ”Mopedens dag” i Bruksparken och det årliga ”Hasselforskalaset”, som firade 
20-årsjubileum. I samarbete med Laxå kommun blev kalaset även årets kommunfest vilket bidrog till ett extra 
festligt kalas. ”Event Porla Brunn” blev en succé med boksläpp, underhållning och Porla-kringlor. 
Hasselgården genomgick en stor ”förvandling” under året. Efter ett omfattande rivningsarbete, utfört av ideella 
krafter, byggdes ett modernt tillagningskök med separat diskrum. Serveringslokalen utvidgades, målades, fick 
nytt golv och ny belysning. I stora salen byttes biostolarna från 1960-talet ut och ersattes av klädda trästolar.          
En ny ljudanläggning, filmduk och projektor anskaffades samt nya scentextilier.    
Ombyggnaden av Hasselgården är av stor betydelse för byalagets arbete och skapar även nya möjligheter att 
utveckla verksamheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


