
 

 

 

Styrelsen i Hasselfors byalag                                                                                                    

Ordinarie ledamöter i styrelsen: Andreas Gustafsson, ordf., Caroline Selvin, vice ordf., 

Annika Söderberg, sekr., Cristina Söderberg, kassör, Lilian Bohlin, Pernilla Ljungstedt, 

Michael Gustafson, Jonas Forsberg och Robin Eriksson.                                                                                          

Ersättare i styrelsen: Per Bergström och Mattias Schön.                                                               

Valberedning är Göran Parmling i samråd med styrelsen. 

Revisorer är Lars-Göran Edberger och Rebecka Schön, ersättare Alf Larsson och Ivan 

Persson. 

Styrelsemöten                                                                                                                                            

Styrelsen har haft tolv protokollförda månadsmöten under året, varav två digitala möten på 

grund av pågående pandemi.  

Medlemmar i Hasselfors byalag                                                                                                    

Antalet medlemmar är på samma nivå som förra året, 123 familjer och 86 enskilda har betalat 

årsavgiften, 200 kr för familj och 125 kr för enskild medlem.  
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Ekonomi                                                                                                             
Grunden för Byalagets ekonomi är medlemsavgifter, lokalhyror och intäkter vid byalagets 

arrangemang. Kommunala och statliga bidrag finansierar delvis lönekostnaden för vakt-

mästaren. Föreningsbidrag från Laxå kommun, sponsring från företag och privatpersoner är 

också viktiga intäkter för att få verksamheten att gå runt. Hasselfors byalag har sponsoravtal 

med Lekebergs Sparbank och samverkansavtal med Studieförbundet Vuxenskolan.                                                                                         

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 och redaktör är Caroline 

Selvin. Hasselbladet publiceras även på byalagets hemsida, www.hasselforsbyalag.com.                              

För hemsidan ansvarar Mariann Sjöberg. 

 

Genomförda arrangemang och aktiviteter  

Naturfoto- och filmfestival                                                                                                                                 

Den 8 februari arrangerades Naturfoto- och 

filmfestivalen för femte året i rad med David 

Tverling som initiativtagare och ett flertal 

naturfotografer som bidrog med ett högklas-

sigt program. Ett uppskattat arrangemang som 

lockar publik från när och fjärran. Festivalen 

blev det enda större arrangemang som 

byalaget kunde genomföra innan covid19-

pandemin bröt ut.     

Alla hjärtans dag                                                                                                                                                            

Byalaget bjöd förskolan i Hasselfors på bakel-                                                                                                  

ser och 1 000 kronor att använda till någon 

aktivitet.  

Årsmöte                                                                                                                                                                      

Den 22 februari hölls Hasselfors byalags 

årsmöte i Hasselgården. Sara Iinatti från Syd-

närkes Miljöförvaltning var inbjuden gäst och 

föreläste om ”Lokal naturvård”. 

Vårutflykt                                                                                                                                 

En ”corona-anpassad” utflykt arrangerades                                                                                            

den 9 maj till Ryttargraven och Ölsboda bruk. 

Guide var Per Bergström. 

Höstutflykt                                                                

Per Bergström och Rune Söderberg i byala-

gets ”Torpgrupp” bjöd in till en höstutflykt 

den 5 september mot lokalhistoriska mål 

väster om Toften. Även denna utflykt var 

”corona-anpassad”.  

http://www.hasselforsbyalag.com/


 

 

Tranfestival                                                                                 

Den 20 september var det samling vid 

Olstorp inför kvällens mäktiga inflygning 

av tranor till natthärbärget vid sjön Teen. 

Jonas Forsberg var kvällens guide.   

Tipspromenad                                                                           

Söndagen den 13 december arrangerade 

byalaget en tipspromenad och bjöd på glögg 

och pepparkakor vid Kvarnmagasinet.  

 

Inställda arrangemang                                                                                                                         
Inför 2020 planerades följande arrangemang som fick ställas in på grund av Covid19-

pandemin: Valborgsmässofirande, Mopedens dag, Teaterföreställningen ”Selmas samlade 

vrede”, Nationaldagsfirande, Midsommarfirande, Hasselforskalaset, Höstlovsaktivitet och 

Julmarknad.    

Uteblivna intäkter från inställda arrangemang och minskad uthyrning av byalagets lokaler har 

kraftigt påverkat ekonomin. Byalaget har beviljats bidrag från Statens Kulturråd för förlorade 

biljettintäkter och extra verksamhetsbidrag från Lekebergs Sparbank, viktiga intäkter för att 

täcka fasta kostnader. Bidrag har även tacksamt tagits emot från privatpersoner.  

 

Fastighetsunderhåll                                                                                                                             
Södra och östra delen av Hasselgårdens fasad har målats om. Genom att Byalaget beviljats 

bidrag från Laxå kommun har ommålningen varit möjlig att genomföra.   

Projekt ”Renovering av Brygghus” i Hasselfors, inom Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020, 

har genomförts. Brygghuset har renoverats utvändigt med byte av tak, lagning och målning av 

fönster och dörrar samt rödfärgning och dränering. Finansiärer är Länsstyrelsen, 

Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 och Hasselfors byalag. 

Brygghusets tak var i sämre skick än förväntat och fördyrade renoveringen. Byalaget har sökt 

och beviljats bidrag till renoveringen från Laxå kommuns s.k. ”Ortspeng”.                                                       

Medlemmar i Hasselfors byalag har även bidragit med ett stort antal ideella arbetstimmar.   

Ett stort tack riktas till Per Bergström, Benny Söderberg och Rune Söderberg för deras 

arbetsinsatser.  

 

Övriga aktiviteter  

Bruksmuseum                                                                                                     
Hasselfors Bruksmuseum har hållits öppet under fyra sommarveckor. Feriepraktikanter från 

Laxå har varit museivärdar.  

Bollek i sporthallen                                                                                                                         

Byalaget hyr idrottshallen i Hasselfors för bollek på måndagar under vår- och hösttermin. 

Målgruppen är barn i sällskap med förälder. Under 2020 reducerades antalet tillfällen på 

grund av pågående pandemi.  



 

 

 

 

______________________________________________________________________________________            
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ord. ledamot, ordförande                  ord. ledamot, vice ordförande             ord. ledamot, sekreterare  
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Cristina Söderberg,                          Lilian Bohlin, ord. ledamot             Pernilla Ljungstedt, ord. ledamot 

ord. ledamot, kassör  

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Michael Gustafson, ord. ledamot        Jonas Forsberg, ord. ledamot         Robin Eriksson, ord. ledamot 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Per Bergström, ersättare                       Mattias Schön, ersättare 

 

Konstprogram Nygatan                                                                                                                                               

Enligt Laxå kommuns kulturplan är ambitionen att den offentliga konsten ska återfinnas i hela 

kommunen. Under 2020 påbörjades ”Projekt Nygatan” som ska utmynna i någon form av 

konstnärlig gestaltning vid Nygatan i Hasselfors. Arbetet med att ta fram ett förslag har pågått 

under året och skett i dialog med deltagare från byalagets styrelse samt ortsbor. Beslut fattas 

under 2021. 

Böcker - lokalhistoria                                                                                                                                                       

Hasselfors byalag har fått ett antal av Daniel Harbes bok ”Skagershult, en Närkessocken” och 

Mauritz Magnussons bok ”Skagershult – ödemark och kulturbygd” i gåva. Böckerna har 

bjudits ut till försäljning och intresset har varit stort.                                                                      

Byalaget har även låtit trycka upp berättelsen om ”Fagersands Missionsförsamling 1874-

2007” som i ord och bild skildrar församlingens historia, sammanställd av Cristina Söderberg. 

Samtliga häften är slutsålda.       

Parkvård                                                                                                                                           

Gräsklippning ingår i byalagets åtaganden och utförs vid Torget, Bruksparken, Lillängsbadet 

och Hasselvallen. Skötselavtalen med Laxå kommunfastigheter AB och Laxå kommun har 

reviderats.  

 

Sammanfattning                                                                                             
Verksamhetsåret 2020 blev ett mycket annorlunda år som har överskuggats av Covid19-

pandemin. Möjligheten att träffas har varit starkt begränsade. Byalagets verksamhet har 

tvingats gå på sparlåga, men har trots allt överlevt ekonomiskt.                             

Vi ser nu fram emot ett nytt år och att så småningom kunna leva som vanligt med nya 

möjligheter att skapa aktiviteter och gemenskap. Vi hoppas att många medlemmar vill vara 

med och aktivt jobba för ett Hasselfors som är attraktivt för både ortsbor och besökande.    


