VERKSAMHETSBERÄTTELSE
HASSELFORS BYALAG 2019

Styrelsen i Hasselfors byalag
Ordinarie ledamöter i styrelsen: Andreas Gustafsson, ordf., Caroline Selvin, vice ordf.,
Annika Söderberg, sekr., Cristina Söderberg, kassör, Lilian Bohlin, Pernilla Reinholdsson,
Michael Gustafson och Anders Olofsson. Ordinarie ledamot Jan Johansson avled i maj och
styrelsen saknar sin uppskattade medarbetare och vän.
Ersättare i styrelsen: Per Bergström, Jonas Forsberg och Mattias Schön.
Styrelsen har haft tolv protokollförda möten under året.

Valberedning är Göran Parmling i samråd med styrelsen.
Revisorer är Lars-Göran Edberger och Rebecka Schön, ersättare Alf Larsson och Ivan
Persson.

Medlemmar i Hasselfors byalag
Medlemsantalet ökade något 2019 jämfört med föregående år. Antalet medlemmar är 124
familjer och 84 enskilda medlemmar. Medlemsavgiften per år är 200 kr för familj och 125 kr
för enskild medlem.

Ekonomi
Hasselfors byalag är en icke vinstdrivande ideell förening. Medlemsavgifter, lokalhyror och
intäkter vid byalagets aktiviteter är grunden för ekonomin. Kommunala och statliga bidrag
samt sponsring från företag och privatpersoner är också en viktig del för att få ekonomin i
balans. Fasta kostnader är lön till vaktmästaren och fastighetskostnader.
Hasselfors byalag har sponsoravtal med Lekebergs Sparbank och samverkansavtal med
Studieförbundet Vuxenskolan.

Byalagets fastigheter
Hasselfors byalag äger fastigheterna Hasselgården, Kvarnen, Kvarnmagasinet, Brygghuset
och Bruksmuseum. Navet för verksamheten är Hasselgården.
Länsstyrelsen har beviljat en ansökan från Hasselfors byalag om bidrag till renovering av
Brygghuset. Bidraget finansieras inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och renoveringen
kommer att genomföras under 2020.

Hasselbladet och Hemsidan
Byalagets tidning Hasselbladet ges ut fyra gånger per år och delas ut till alla hushåll i
Skagershults socken samt till medlemmar som bor på annan ort. I tidningen ingår även
Skagershults kyrkoblad. Ansvarig utgivare är Andreas Gustafsson, redaktör är Terttu Bohlin
som önskar avgå vid årsskiftet. Hasselbladet publiceras även på Byalagets hemsida,
www.hasselforsbyalag.com. För hemsidan ansvarar Mariann Sjöberg.

Arrangemang och aktiviteter
Den 19 januari firades den nyrenoverade Hasselgården med en
stor invigningsfest dit allmänheten bjöds in under temat
”Det stora kafferepet”. Hasselgården fylldes av gäster som bjöds
på en fantastisk kakbuffé som dukades upp i lilla salen.
Allt hembakat av ideella krafter från Hasselfors och närliggande
orter.
Den 2 februari arrangerades Hasselfors Naturfoto & filmfestival
för fjärde året i rad i Hasselgården. En heldag med temat natur,
fylld av utställningar, föreläsningar, bild- och filmvisning.
Ett arrangemang som lockar många besökare från både när och
fjärran.
Den 16 februari inbjöd Hasselfors byalag till årsmöte i
Hasselgården.
Efter mötet visades filmen med Ivan Persson, som berättar sin
historia om Hasselfors.
Lördagen den 23 mars var det trubadurafton med Pär Sörman i
Hasselgården.
Den 6 april pyntade hasselforsbarnen påskträdet på torget och
letade godisägg i bokskogen. Även påsktuppen kom på besök.

På grund av extrem torka tändes ingen valborgsmässoeld på
Hasselvallen 30 april. Firandet flyttades till Hasselgården med
servering, chokladhjul och David Tverling som årets vårtalare.
Vårutflykt med Torpgruppen, Per Bergström och Rune
Söderberg guidar den 4 maj. Målet var Årås hamn vid Vänern dit
det smidda järnet från Hasselfors fraktades en gång i tiden.
Den 18 maj arrangerades ”Mopedens dag” i Bruksparken, med
mopperally, loppis, servering och underhållning av Willy
Björkman, Kenta Pettersson och Agneta ”Nulle” Andersson.
Nationaldagsfirande i Bruksparken med Laxå Blåsorkester,
högtidstal av kyrkoherde Jan Wallgren och kaffeservering med
nationaldagsbakelser. Öppethållande av museet.
Traditionsenligt midsommarfirande i Bruksparken på
midsommarafton. Barnen åker lövad vagn för att klä stången till
midsommardansen som Erika och Håkan Olsson suveränt leder.
Fiskdamm, chokladhjul och servering hör också till.
Den 10 augusti arrangerades det årliga ”Hasselforskalaset” runt
torget och i Hasselgården. Säljare, veteranbilar, aktiviteter för
barn, servering, på scenen ”Willys dream team with Kenta” och
inte minst ”raggvåfflor” med fläsk och lingon lockade många
besökare till Hasselfors.
Torpgruppens höstutflykt den 7 september började vid
stolpförsöken vid Brostugan, gränsstenen ”Kristina-stenen”
besöktes och rundturen avslutades i Porla. Färdledare och guider
var Per Bergström och Rune Söderberg.
”Tranfestival” den 22 september med samling vid Transtugan i
Olstorp. Från utsiktstornet vid Skagershultsmossen beskådades
tusentalet tranor som flög in över mossen för att söka
natthärbärge.
Trollvandring i Lillängen den 1 november, en aktivitet som
lockade många familjer från Hasselfors och andra orter.
Årets sista arrangemang var julmarknaden den 7 december med
försäljning, servering och besök av Lucia med tärnor från Laxå.

Övriga aktiviteter
Under våren och hösten har det bjudits in till bugg i
Hasselgården. Lars-Gunnar och Anna-Karin Strömberg är
arrangörer av dansen i samverkan med Hasselfors byalag.
Hasselfors Bruksmuseum har varit öppet under fyra
sommarveckor. Feriepraktikant från Laxå kommun har varit

sommarguide. Museet har även varit öppet i samband med nationaldagsfirande i Bruksparken
samt vid förfrågan.
Byalaget har hyrt idrottshallen i Hasselfors en gång i veckan under vår och höst för bollek.
Målgrupp är barn och föräldrar.
Gräsklippning ingår i byalagets åtaganden och utförs vid Torget, Bruksparken, Lillängsbadet
och Hasselvallen.

Sammanfattning
Styrelsen i Byalaget vill här rikta ett stort tack till samtliga samverkanspartners, sponsorer,
annonsörer och till alla som bidragit med ideella arbetsinsatser under året.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett aktivt byalag med möjligheter att påverka och
bedriva aktiviteter som bidrar till mervärden för bygden – en positiv plats att bo på eller
besöka.

