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Hej på er alla! 
 

Våren står för dörren och vi längtar alla att få höra  

talgoxens vårmelodi och koltrastens skönsång. 
 

Inom Byalaget har det gångna året varit väldigt hektiskt 

med renovering av Hasselgården och ett flertal event.  

Men nu är det mesta klart i Hasselgården och Byalaget  

välkomnar både gamla och nya hyresgäster.  
 

Hasselgården gick tidigare under namnet Ordenshuset eller 

IOGT. Byggnaden ägdes då av nykterhetsrörelsen med 

lokalförening IOGT-logen 3929 Svea i Hasselfors. 
 

Logen Svea bildades 1908 på initiativ av kantsågaren Emil 

Nilsson från Småland. Nykterhetsmöten hölls i Kyrkskolan 

fram till 1913 då föreningen byggde ett eget ordenshus, 

som blev samlingshus för flera föreningar som t ex  

Blåbandsföreningen, Svenska Sågverksindustriarbetare-

förbundet Avd. 281, Skagershults Arbetarekommun och 

Röda Korset m.fl. 
 

Vi hoppas att Hasselgården även i framtiden får vara en 

samlingspunkt till glädje för in- och utsocknes. 
 

Vill avslutningsvis önska alla en fin vår. 
 

Med vänliga hälsningar 

       Andreas G  
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Lördagen den 19 januari invigdes Has-
selgårdens nya kök med besked. Med 
stöd från LEADER Mellansjölandet 
kunde det stora kafferepet genomföras. 
Tack vare många ideella bagare blev 
kafferepet inte bara stort utan helt  
gigantiskt. Mängder med kakor, bullar, 
tårtor och andra bakverk fanns att äta 
för de som besökte invigningen.  
 

De som försökte sig på att räkna hur 
många olika sorters bakverk som fanns 
var inte helt överens om hur många det 
var, men de var alla imponerade över 
vad som kan åstadkommas med hjälp 
av ideella krafter. Under invigningen 
hölls det tal, Micke och Dagge stod för 
underhållningen, besökarna fikade i 
mängder och köksgänget såg till att kak-
faten ständigt fylldes på. 

Hasselgårdens nya kök har kommit till 
med stöd från Laxå kommun och 
många timmars ideellt arbete av ett  
fantastiskt gäng seniorer. Nu har vi änt-
ligen ett funktionellt kök som kommer 
göra det enklare att ordna både offent-
liga arrangemang och privata tillställ-
ningar i Hasselgården. 
 

Pernilla 

Hammarsjön  
Omslagsbilden: Utsiktstornet               Foto T Bohlin  
 
 

Hasselfors Naturfoto– och filmfestival 
Lördag 2 februari i Hasselgården lockade ovanligt myck-

et folk. En uppskattad och ambitiöst genomfört tillställ-

ning med varierat program, kunniga föreläsare, filmare 

och naturfotografer och sist men inte minst utställningen 

av fotokonst. Tummen upp för David Tverling och övriga 

medverkande från när och fjärran.  

 

På festivalen 2018 diskuterades Naturguiden och Hammar-

sjön och vad som borde göras. Som av en händelse släpps 

under tidig vår 2018 den sk Våtmarks-LONA, våtmarks-

satningar där regeringen skjuter till 100-tals miljoner. I klar-

text kan åtgärder finansieras till 90% med bidrag och reste-

rande 10% av markägare, kommun och Hopajola.  

Ansökan skickades in av Sydnärkes Miljöförvaltning i april 

och i juli godkändes denna.  
 

Syftet är att reglera vattnet utan att hindra eller störa fisk-

vandring, möjliggöra bete och öka tillgängligheten genom 

en förlängd översvämning i Hammarsjön genom att bl a 

fylla igen den tidigare grävda kanalen och istället låta vattnet 

ta den ursprungliga vägen genom Stavån. 
 

Målet är tryggare vattenförsörjning och renare vatten, samt 

att gynna den biologiska mångfalden.  
 

Om tillstånd och dispenser får klartecken kan Hammarsjön 

redan nästa höst åter förvandlas, kanske för sista gången 

under lång tid och väldigt intressant att följa.  

Kent Pettersson, en skicklig 

fotograf, filmare och inte 

minst musiker, väntas upp på 

scen. Besökarna sitter förvän-

tansfulla för snart ska filmen 

om björn, varg och järv visas. 

Men till allas förvåning är det Willy Björkman från Bygglov 

som står på scen! Willy med sin utpräglade stockholms dia-

lekt presenterar kompisen Kent.  
                                           

   Terttu  Bohlin 

Se bilder från Festivalen på hemsidan.  
  

www.hasselforsbyalag.com/galleri/natur-filmfestival-2019 

Hammarsjön 2015  -   Fördämningen reglerar vattnet                                                 

Hammarsjön 2019   -   Fördämningen är riven                                       
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Verksamhetsberättelse för  
Hasselfors byalag 
 

Styrelse och övriga funktionärer 
 

Ordinarie styrelseledamöter:  
Andreas Gustafsson, ordförande, Anders Olofsson, vice ordf., 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 Hassel-
fors 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 medlem-
mar genomfördes upprustningen. 
 

Hasselgården 
 

Under 2018 har Hasselfors PRO och Hasselfors – 
Porla Röda Kors-krets varit fasta hyresgäster i  
Hasselgården. Övriga hyresgäster har varit privat-
personer, företag, föreningar samt Laxå kommun.  
Uthyrningen påverkades en del av den ombyggna-
tion som genomfördes under året. Målsättningen är 
att öka intresset för att hyra Hasselgården, som nu 
kan erbjuda nyrenoverade lokaler med bland annat 
ett professionellt tillagningskök med till-hörande 
serveringslokal.                  
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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, Porla-
gården 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 sock-
en samt till medlemmar som bor på annan ort.  
Hasselbladet publiceras även på byalagets hemsida.   
För hemsidan har Mariann Sjöberg huvudansvaret.  
Adress 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 uppblås-
bar 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 vårter-
minen. Målgruppen har varit från 7 år och uppåt.  
 
Hasselfors Bruksmuseum  
Med hjälp av feriearbetande ungdomar kan Hasselfors 
Bruksmuseum hållas öppet dagligen under några sommar-
veckor. Den här sommaren delade två ungdomar på upp-
draget. Övrig tid på året är museet öppet vid önskemål.  
 

Parkvård 
Skötsel av planteringen vid Hasselfors torg samt gräsklipp-
ning 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 an-
slagstavlor vid E 20 och 205:an och även möjlighet att an-
nonsera 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 arrangera-
des. 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. Fort-
sättningsvis 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 brunns-
området. 
Några medlemmar i gruppen har under året haft ett antal 
visningar av Brunnsorten. Vi har även haft föreläsningar om 
densamma. 

    Bålby Hasselfors    www.bpl.se/balby 

Tor-Fred: 14-18        Lö-Sö: 12-16 

0585-44024 

 KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ 

Vart är vi på väg? 

1. Ursäkta, jag hörde inte 

2. Liten samling 

3. Kranvatten  

4. Liggunderlag 

5. Flyttar sällan 

6. Fiskägg 

7. Flicka med häst 
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http://www.hasselforsbyalag.com
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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 
 

 

 

Ett enhälligt årsmöte den 16 februari beslöt att 

medlemsavgiften för verksamhetsåret 2019 skall 

ändras till; 125 kronor för enskild medlem och  

200 kronor för familjemedlemskap.  

Som medlem har du subventionerad hyra på våra 

lokaler. Du får också låna bord och stolar om du 

skall ha en större sammankomst hemma. Har du 

andelar i Hasselgården får du göra avdrag med  

25 kronor per andel från medlemsavgiften vilket 

utgör ränta på insatta pengar. 

 

 

Vårt bankgiro nr är 5517-5491.  

Ett inbetalningskort finns bifogat i denna tidning. 

Det är av största vikt att du noterar ditt ”namn” på 

inbetalningen.  
 

Det går även att betala avgiften via SWISH – 

nummer 123 147 56 72. Då noterar du 

”medlemsavgift”  som meddelande. 
 

Vi hälsar alla välkomna att vara medlemmar i 

Hasselfors byalag. 

MEDLEMSAVGIFT HASSELFORS BYALAG 2019 

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 del-
tagare.  
 
Sammanfattning. 
2018 blev ett otroligt intensivt år med många olika aktivite-
ter samtidigt som ett stort ombyggnadsprojekt förverkliga-
des. 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, film-
duk och projektor anskaffades samt nya scentextilier.    
Ombyggnaden av Hasselgården är av stor betydelse för bya-
lagets arbete och skapar även nya möjligheter att utveckla 
verksamheten.    

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. 
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Björn Sundström, Finnerödja  
visar upp sin raritet 

Ytterligare ett årsmöte har hållits för medlemmarna i 

Hasselfors Byalag. I byalagets stadgar står att årsmötet 

är föreningens högsta beslutande organ. I år fick års-

mötet besluta i två frågor, förslag, som styrelsen lagt till 

dagordningen.  Det är inte så vanligt att det kommer 

frågor av den digniteten att de tas till årsmötet, men för 

oss i styrelsen känns det tryggt att veta, att stadgarna 

följs, och att de frågor vi lyft varit av värde för före-

ningen och enhälligt jakande beslutats om. Frågorna är 

ändring av årsavgiften, samt tillägg i stadgarna. 

Efter välkomsthälsning av ordföranden Andreas  

Gustafsson hölls parentation för de medlemmar som 

avlidit under året. 

Ivan Persson valdes till ordförande, och Per Bergström 

till sekreterare för mötet. 

Verksamhets-, kassa- och revisionsberättelserna  

genomgicks och lades med godkännande till hand-

lingarna. Mötet beviljade enhälligt ansvarsfrihet till 

styrelsen för verksamhetsåret 2018.  

Andreas Gustafsson valdes till ordförande för verksam-

hetsåret 2019. Lilian Bohlin, Pernilla Reinholdsson, 

Caroline Selvin och Annika Söderberg valdes till  

styrelseledamöter på två år. Kvarstående ledamöter på 

ett år är Michael Gustafsson, Cristina Söderberg,  

Jan Johansson och Anders Olofsson. Jonas Forsberg, 

Mattias Schön och Per Bergström valdes till  

styrelsesuppleanter på ett år.  

Lars Göran Edberger och Rebecka Schön valdes till 

revisorer på ett år. Alf Larsson och Ivan Persson valdes 

till revisorsuppleanter på ett år. 
  

Göran Parmling valdes, att med bistånd av styrelsen 

utgöra valberedning. 
 

Ett enhälligt årsmöte beslutade att ändra årsavgift för 

2019 till 125 kr för enskild medlem och 200 kr för  

familj. 
 

Styrelsen hade förslag att göra ett tillägg i §3 Hasselfors 

Byalags stadgar enligt följande, föreningens värdegrund 

är demokrati med respekt för alla människors lika 

värde. Efter årsmötets enhälliga beslut att följa  

styrelsens förslag lyder paragrafen. 

§3 Föreningen Hasselfors Byalag är ideell och parti-

politiskt och religiöst obunden. Föreningens värdegrund 

är demokrati med respekt för alla människors lika värde 

och rättigheter. Om något överskott skulle uppstå i 

verksamheten ska detta användas enligt föreningens 

syfte. 

Mötesförhandlingarna avslutades. Därefter bjöds på 

kaffe och smörgåstårta. Den nygjorda filmen om Ivan 

Persson premiärvisades. Därefter avslutades 2019 års 

Årsmöte. 

  Per 

Hasselfors byalags årsmöte 2019-02-16 

Hasselfors Byalags program 2019 
19 jan  Det stora Kafferepet. Hasselgården 

  2 feb  Naturfoto- och filmfestival. Hasselgården 

16 feb  Hasselfors Byalags årsmöte. Hasselgården 

23 mar  Pär Sörman, tolkare av våra kända poeter.  

 Hasselgården. 

30 apr Valborgsmässofirande vid Hasselvallen 

  4 maj  Utflykt i våra förfäders spår. Hemligt mål 

18 maj  Mopedens dag. Bruksparken 

  6 jun  Nationaldagsfirande. Bruksparken 

21 jun  Midsommarfirande. Bruksparken 

10 aug  Hasselforskalaset. Torget Hasselfors  

 Hasselgården 

  7 sep Utflykt på bygda 

22 sep Tranfestival. Transtugan  

     okt  Familjeaktivitet. Kvarnen, Lillängen 

     nov  

     dec  Glöggbjudning. Hasselgården 
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

Våra båda kyrkor byggdes en gång på initiativ av 

skagerhultsborna själva, bland annat för att ha ett 

kyrkorum att döpas i. Tack vare tidigare genera-

tioner finns våra kyrkorum som inbjuder till guds-

tjänst och stillhet och en plats att fira livets stora 

högtider som dop, vigsel, konfirmation och  

begravning.  

Den här gången handlar det om dopet. 

 

Den vackra dopfunten i Skagershults nya kyrka  

skänkt av syföreningen i Porla 
 

DOPETS BUDSKAP 

Att döpa och undervisa är det grundläggande upp-

draget Jesus gav församlingen. I dopet ”skriver 

Gud ditt namn i sina händer” (Jes 49:16). Man kan 

döpas som barn eller vuxen.  

HUR BOKAR MAN TID FÖR DOP?  

Man kontaktar pastorsexpeditionen i Laxå, telefon 

0584-100 20 eller genom Janne direkt (se nummer 

här intill). Innan dopet sker behövs ett dopsamtal 

och är du vuxen som vill döpas behövs det under-

visning i kristen tro som kan vara olika mycket be-

roende på förkunskaperna. Dopsamtalet kan ske i 

kyrkan eller hemma hos dopfamiljen. Tillsammans 

resonerar man om dopgudstjänstens innehåll så att 

alla kan känna sig trygga kring vad som kommer 

att hända.  
 

Faddrar (gudmor eller gudfar) 

Den som själv är döpt kan vara gudfar eller gud-

mor. Vi ser helst att den som får detta uppdrag 

själv är medlem i Svenska kyrkan, eller i en kyrka/

samfund som Svenska kyrkan samverkar med.  
 

DOPFEST 

Efter dopet kanske man vill samlas för dopkaffe i 

församlingshemmet. Det går bra att låna försam-

lingshemmet för dop utan att det kostar något. 

Boka in församlingshemmet när ni bokar datum 

och tid för dopet. 

DOPET I SKAGERSHULT 

 

Jan Wallgren 

 

Församlingspräst Skagershults församling 
Kyrkoherde för Bodarne pastorat 
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Det händer i kyrkan  

Vi reserverar oss fo r att a ndringar fra n denna planering kan komma att ske. Om a ndringar sker fra n plan-
eringen meddelas det pa  anslagstavlorna och i predikoturerna. Du a r alltid va lkommen att ringa om Du undrar 
o ver na gonting eller t.ex. vill ha skjuts till kyrkan eller Ramundeboda kyrka na r det a r sammanlyst. 

Telefon Britt-Marie Edberger 0585-44449, Bengt Engman 0585-44302, Aina Karlsson-Andersson 0585-44115,  

Anders Olofsson 0703590143, Kjell Wiberg 0585-44344, Elisabeth Backteman 0723959603 eller pastorsexpedition  

i Ramundeboda församling  0584-10020 tisdagar kl. 13.00-15.00 och torsdagar kl. 10.00-12.00 

Vår präst Jan Wallgren 0584-444630, (mobil koppling). jan.wallgren@svenskakyrkan.se  

Vår vaktmästare Stefan Persson nås på 070-2933860, Vår kantor Kalle Hult nås på 0584-444645 

10 mars kl. 10.00 1 i fastan Mässa i Ramundeboda kyrka. 

17 mars kl. 15,00 2 i fastan Mässa. Jan Wallgren präst. 

24 mars kl. 10.00 Jungfru Marie bebådelsedag Mässa i Ramundeboda kyrka. 

31 mars kl. 15.00 Midfastosöndagen Gudstjänst. Jan Wallgren präst. 

7 april   kl. 10.00 Femte söndagen i fastan Mässa i Ramundeboda kyrka. 

14 april kl. 15.00 Palmsöndagen Mässa. Jan Wallgren präst. 

18 april kl. 18.00 Skärtorsdagen Getsemanestund och nattvard tillsammans med 
Bergskyrkan. 

19 april kl. 15.00 Långfredagen Långfredagsgudstjänst i Ramundeboda kyrka. 

21 april kl. 10.00 Påskdagen Påskdagsmässa i Ramundeboda kyrka. 

22 april kl. 16.00 Annandag påsk Musikgudstjänst i Finnerödja kyrka. 

28 april kl. 15.00 Andra söndagen i påsktiden Gudstjänst. Jan Wallgren präst. 

30 april kl. 19.30 Valborgsmässoafton Konsert. Sandra Ahlenflod och Jenny Lager-
ström medverkar. Därefter gemensamt fackel-
tåg till Valborgsfirande. 

5 maj kl. 10.00 Tredje söndagen i påsktiden Mässa i Ramundeboda kyrka. 

12 maj kl. 15.00 Fjärde söndagen i påsktiden Mässa. Anna Eriksson präst. 

19 maj kl. 10.00 Femte söndagen i påsktiden Mässa i Ramundeboda kyrka. 

26 maj kl. 15.00 Bönsöndagen Kyrksöndag för hela pastoratet här i Skagers-
hults kyrka. Jan Wallgren präst. 

Per Nordin sång o musik.  

30 maj kl. 08.00 
OBS! Torsdag 

Kristi Himmelsfärds dag Pastoratets Gökotta i Skagershults prästgårds-
park. Jan Wallgren präst. 

2 juni kl. 15.00 Söndagen före pingst Gudstjänst i Porla kapell.  
Jan Kenneth Rönning sång o musik. Därefter 
årsmöte Emiliakappellets vänner. Medtag eget 
fika. 

9 juni kl. 11.00 Pingstdagen Vallfartsmässa i Riseberga klosterruin. Ring 
2584-444630 för ev. ”kyrkskjuts” senast 4/6. 
Medtag kaffekorg. 

 
Nästa planeringsmöte Torsdag 11 april  kl. 18.00 i församlingshemmet.  

Just DU är välkommen att komma med förslag och att påverka! 
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Holmbergs 

Begravningsbyrå 

EN VÄRDIG BEGRAVNING TILL 

EN RIMLIG KOSTNAD 

Fast pris, Din Trygghet. 

Telefon 0586-585 01, 0585-501 01 

0584-122 00 

Jour dygnet runt 

Fd, Fondkistan 
 

Reidun Eklind Holmberg 

i 

Karlskoga 

Degerfors och Laxå 

 

Här kan Du skänka en gåva till  

Skagershults församlings 

”blomsterfond” 

 

Swedbank 8452–5 934.239.411–2 

Kontakta Exp 0584-10020  

eller Carina Rosengren  

0584-444641 

 

Onsdags Akademin  

Studiecirkel i kyrkohistoria och historia. 

Kl. 10.00-11.30 i Församlingshemmet. 

6 mars, 20 mars, 3 april,17 april och  

med uppehåll i maj. Avslut 5 juni. 

Andakter på Edegården: kl. 14.30  
 

Den 21 mars, 25 april och 29 maj. 

 
Våffelcafé i församlingshemmet 
 
I samverkan med Röda korset. Vid 
några tillfällen inbjuden gäst. 
 
Torsdagar: 14 mars, 28 mars och 11 april. 

 
Byalaget har som tradition att besöka  

Förskolan i Hasselfors på  

  

Alla hjärtans 
dag  

 

Barn och fröknar bjöds på bakelse och  
ordförande överlämnade en summa pengar 
som brukar användas till en avslutningsresa 

på försommaren.  
 

Barnen tackade och var väldigt nöjda  
med besöket.  
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Hasselfors   

 

 

                            

       Vardagar 9-19, lördag 9-15, söndag 10-15 

MULLHYTTAN * 0585-40042 

Hej på er igen och god fortsättning på det nya året! 

 

Vid mötet den 21 nov med Jonny Fagerman  

hälsade ordf. 31 medlemmar samt Jonny Fagerman, 

som stod för sång– och musikunderhållningen väl-

komna.  

Kjell och Rosemarie deltog på PRO:s höstmöte på 

Mosjö Gård där man informerade om bl a bostads-

tillägg samt information från PRO Rikskongress.  

1:a advent bjöd Hasselfors PRO tradionsenligt på 

kaffe och tårta i församlingshemmet. Våra skrap-

lotter såldes både på Laxå Julmarknad 8-9 decem-

ber och på Byalagets Julmarknad den 15 december.  

Mötet avslutades med ett tack till alla som med-

verkade och deltog vid mötet. 

 

Vid Jubileumsmötetden 12 december firades för-

eningen som bildades 9 december 1953. Totalt 47 

medlemmar hälsades välkomna med ett kort anfö-

rande och firandet inleddes med besök av Laxå Lu-

cia med tärnor och sedan underhöll bandet ”Playing 

for Fun” med lättsam musik.  
 

Vi serverades exotisk bricka med kallskuret och av-

slutade med kaffe och tårta. Laxå-Röfors PRO upp-

vaktade oss med ett gåvogram till Läkarmissionen.  
 

Ett varmt tack till Laxå-Röfors PRO och till Harry 

Lundin på Laxå Kommun som beviljade bidrag till 

vårt jubileum av Hasselforspengen och tack till de 

skänkta priserna till vårt År-lotteri. 

 

Ivan Persson tackade styrelsen och festkommittén 

för att ha skapat en trevlig samvaro för att fira före-

ningen. Ordf. avslutade med att tacka medlemmar 

och medverkande för att ha gjort eftermiddagen till 

en minnesvärd stund. 
 

 

Vid medlemsmötet den 23 januari hälsades 35 

medlemmar samt ”The Country Ridge”  som stod för 

underhållningen, välkomna.  

PRO samrådsgrupp höll möte i Hasselgården den 8 

februari och till föreningens årsmöte den 20 mars är 

PRO distriktet tillfrågade om hjälp med att hålla i 

ordförandeskapet. Inbjudan har kommit till PRO  

distriktsmöte den 9 april i Finnerödja församlings-

hem. Mötet informerades om att man har laddat upp 

med 400 skraplotter till försäljning under 2019.  

Ordförande tackade The Country Ridge för den fina 

underhållningen, festkommittén för förtäringen och 

alla medlemmar för visat intresse. 

Medlemsmötet den 20 februari gästades av Hassel-

fors Brandvärn som representerades av Jonas  

Wiberg och Lars-Gunnar Strömberg. Informationen 

som gavs blev mycket uppskattad och ett nytt besök 

kommer att bokas in under hösten. 
 

Bocciaspelet är igång igen i Idrottshallen,  

måndagar kl. 14 – 16. Välkomna att spela med  

oss! 
 

På återseende 

Kjell Wiberg 
Ordförande  

PRO Hasselfors 65 år  

Vårens mötesprogram 

Onsdag 20 mars Årsmöte 
Onsdag 24 april Äggsexa 
Maj   Utflyktsresa 
(Tid och plats meddelas senare) 
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Hallå där, Christoffer ”Stoffe” Selvin, Selvin 

RacingTeam. Nu börjar det närma sig speedway-

säsong 2019, men vi lugnar oss med den en stund 

och frågar hur säsongen 2018 var? 

- Det var en bra säsong för mig. Jag var skadefri, 

bytte klubb till Indianerna och fick göra elitserie- 

debut. Jag fick även äran att köra JVM och JEM-lag 

finaler. Sverige som var skadedrabbat kom fyra i 

båda finalerna. 
 

Och sen var du med på idrottsgalan och fick ta 

emot ett stipendium nu i januari, berätta.. 

- Det är ett elitidrottsstipendium från Riksidrotts- 

förbundet och Svenska spel till elitidrottare som läser 

vidare efter gymnasiet. För att man just ska ha råd att 

fortsätta med sin idrott trots att man pluggar.  

Med i stipendiet förutom en summa pengar var även 

ett läger på Bosön, som toppades med middag och 

diplomutdelning på Idrottsgalan.  
 

Hur var Idrottsgalan? Var ni med på TV-

sändningen? 

- Nej, vi var inte med i TV. Vi gick upp på scen  

under middagen och det visades inte. Men det spe-

lar ingen roll. Det var en häftig känsla att få gå upp 

på scen framför alla dessa idrottsstjärnor! 
 

Lillebror Ludvig ”Ludde” Selvin blev också pri-

sad, på torget i Laxå, i december. Vad var det?   

- Han fick Laxå Kommuns hederspris för sina SM 

medaljer 2018. 

SM medaljer?  - Ja, han tog SM guld med laget, 

SM silver i par och ett SM brons individuellt! 

Vad händer nu då, under 2019? - Jag kör  vidare i 

Indianerna, främst i deras allsvenska samarbete  

”VIP speedway”, men också i div.1. Och så hoppas 

jag givetvis på att få visa upp mig i elitserien igen.  

Det är ju dit man längtar och strävar.  

Ludde då?   - Han går  upp från 85cc till 250cc  

och kör 250cc-serien för Nässjö. Det blir liksom ett 

mellanår för att börja köra 500cc år 2020.  
 

Vi från Hasselfors Byalag vill avsluta med ett 

stort grattis till er båda!   - Tack! 
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”Slottet” idag Svartå Hembygdsgård             Foto Lennart Roos 

Familjen Kindfors, Henry med makan Stina och döttrar-
na Marie-Louise och Ulla, flyttade till Hasselfors 1972. 
Henry med ett stort idrottsintresse var aktiv inom Hassel-
fors Gymnastik och Idrottsförening. Henry var en av de 
Hasselforsbor som var med och bildade Hasselfors byalag 
1996 och valdes till föreningens förste ordförande. 
I arbetslivet blev Henry Hasselfors-koncernen trogen och 
kunde vid pensionsavgången se tillbaka på mer än 50 år 
inom företaget.  
I maj 2017 lämnade Henry oss, ett par månader innan sin 
92 års dag. Genom sin berättelse ”En brukspojkes min-
nen” får vi ta del av hans livshistoria, som började 1925 i 
bruksorten Svartå. Här återges delar av berättelsen, men 
finns återgiven i sin helhet på byalagets hemsida, 
www.hasselforsbyalag.com  under rubriken Torpgruppen/
Lokalhistoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jag föddes den 8 juli 1925 i fastigheten ”Slottet” på 

Svartå bruk, där min far var anställd som hyttarbetare, 

yrket var s.k. hyttdräng. Även min morfar och farfar 

var anställda på Svartå bruk. Hyttan var som regel i 

drift ca 7-8 månader per år, då det ej fanns behov för 

mera produktion av träkolstackjärn. När hyttan var i 

drift producerades ca 250-300 ton träkolstackjärn per 

vecka. Timlönen i hyttan 1941-42 var 1 krona per 

timme + skift- och söndagstillägg. 

Under stilleståndsperioderna i hyttan fanns ej tillräck-

ligt med andra arbetstillfällen och då förflyttades en del 

av personalen till andra arbetsplatser såsom sågverket i 

Hasselfors samt till Stockås och Porlamossarna. Det 

värsta som kunde hända en smed eller hyttarbetare var 

att bli förflyttad till Stockås eller Porlamossen. Dessa 

arbeten räknades som straffarbeten. Inte heller över-

flyttning till sågverket i Hasselfors var populärt. 
 
 

Min far dog 1931 och jag var då bara 6 år. Vi bodde då 

i 1 rum och kök, men när mor blev änka då tvingades 

vi flytta in i endast 1 kök. Vår bostad blev fortfarande i 

”Slottet”. Det blev då ganska trångt för 4 personer – 

mor, jag och 2 syskon 4 resp. 10 år gamla. Någon 

änkepension eller annan ersättning utgick ej på den 

tiden. Jag minns att vi första tiden efter min fars död 

fick fattigvårdsunderstöd med 5 kr/månad som  

utbetalades från fattigvårdsstyrelsen i Kvistbro kom-

mun och detta skulle vara tillräckligt till mat och kläder 

för 4 personer.  
 

Min far hade en livförsäkring i De Förenade Försäk-

ringsbolagen som vid dödsfallet föll ut med ett mindre 

belopp och fattigvårdsunderstödet drogs därför in till 

dess vi förbrukat livförsäkringspengarna.  

Mor hade det ganska kämpigt ekonomiskt med 3 barn 

i uppväxtåldern. Mor var duktig att baka och började 

sälja bröd till föreningsmöten etc. Det var inte så lätt 

att få några nya kläder, varför man fick ha en snygg 

dress till skolan men omedelbart när man kom hem så 

fick man byta till sämre kläder och så skulle man läsa 

läxorna en omgång innan leken med andra kamrater 

kunde starta. Eftersom vi inte hade så gott om slantar 

så fick jag och mina syskon en omgång kläder varje år 

under skoltiden. Pengar till dessa kläder beviljades av 

skolstyrelsen i Kvistbro.  
 

På vinterkvällarna gick vi ofta ner till gubbarna i smed-

jan och hyttan och där gjordes väl en del saker som 

man egentligen inte fick göra. Jag minns särskilt en 

mörk kväll när vi – några grabbar – gick upp på kol-

bordet i nedre kolhuset och släppte ner masmästarens 

vita katt i kolfatarens kolkorg. Vi hade också s.k. 

stenslunga som vi laddade med lerkulor och avlossade 

mot hyttdrängarnas bakre del. Efter sådana skott var 

det säkrast att försvinna från hyttan den kvällen. Vi 

spelade även ”hartsfiol” hos väl utvalda personer och 

detta gick till så att man satte upp en tråd på fönstret 

och drog ut tråden så långt som möjligt, varefter man 

gned hartsbiten mot tråden och ett otrevligt ljud upp-

stod hos den utvalda. Många trådrullar förbrukades för 

detta ändamål. 

Vårmarknad i Bruksparaken, f v Henry Kindfors, Bengt 
Johansson och Evert Elofsson, 1998 

”EN BRUKSPOJKES MINNEN”   -   Henry Kindfors berättar 

http://www.hasselforsbyalag.com
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Bruksmiljön var hård men trevlig och sammanhåll-

ningen mellan familjerna i brukskåkarna var god. Man 

hjälpte varandra när så behövdes och man umgicks på 

ett naturligt sätt. Osams blev man ibland men det gick 

fort över.  

Jag minns särskilt slaktdagarna före julen då Severin 

Hjerpe och smältsmeden ”Albin påvind” (Albin  

Johansson) tidigt på morgonen kom och slaktade gri-

sen. När grisen var avlivad i svinhuset transporterades 

den på en dragkärra till tvättstugan där grisen hängdes 

upp i en stege, varefter den skållades med hett vatten 

och styckades. Vi ungar var alltid med och tittade på.  

I hemmet skalades potatis till potatiskorven och mor 

vispade även i blodhinken och av blodet gjorde man 

paltbröd och stekte palt. Slaktdagen var en festdag 

och på kvällen serverades stekt palt med färskt fläsk, 

potatiskorv och fläskbullar.  

Mjölken till Svartåhushållen kom varje dag i stora 

mjölkflaskor från Farmens Gård. Det var ”Mjölk-

Gustaf” från Högstena som skötte transporten med 

häst och vagn. Albertina Gröning mätte ut mjölken 

med väl krönta mått i tvättstugans ena kammare.  

Man gick dit med sin mjölkflaska och fick det antal 

liter man önskade. Avdrag gjordes sedan på lönen.  
 

Posten till bruksbefolkningen hämtades dagligen på 

posten av springgrabben på brukskontoret, som på 

vardagarna lade ner posten i en låda i tvättstugekam-

maren. På söndagarna samlades man i kammaren för 

att egenhändigt hämta posten och när springgrabben 

anlände så läste han upp namnen på brev etc. och var 

och en fick på detta sätt sin söndagspost. Innan  

posten anlände fick man tillfälle till en pratstund med 

varandra där livets problem diskuterades. 

Varje månad på avlöningsdagen, som var den 12:e i 

månaden, kom provinsialläkaren från Fjugesta till 

kontoret, där en läkarstation fanns inrättad. Alla an-

ställda hade fri läkarvård. Man hämtade en doktors-

lapp hos springgrabben på brukskontoret och därefter 

gick man in i läkarmottagningen, som oftast var väl-

fylld. Många var sjuka bara en gång i månaden. Även 

tandutdragning gjordes av läkaren.  

Jag minns särskilt ett gift par som bodde på ett torp-

ställe några kilometer utanför Svartå och som besökte 

läkaren varje månad. En månad besökte de ej läkaren 

och månaden därpå frågade doktorn varför de inte var 

där förra månaden. Svaret blev: ”Då var vi sjuka och 

kunde inte komma”. 

På avlöningsdagarna var det alltid aktiviteter på bruks-

kontoret. Då kom polisman Jansson från Mullhyttan 

och inkasserade obetalda skatter och vissa månader 

var det även skatteuppbörd. En gång per år – som 

regel marsavlöningen – kom jägmästaren från Hassel-

fors och skrev arrendekontrakt med arrendatorerna. 

Även de s.k. ”husförhören” (mantalsskrivning) hölls 

på brukskontoret på 40-talet.  

Det var ont om jobb på bruket men efter avslutad 

skolgång kunde man så smått få en del ströarbeten 

under vissa perioder såsom målning på tackjärns-

högarna, städningsjobb och på vintern snöskottning 

etc.  

Jag minns den eftermiddag då brukets platschef,  

Ingenjör C.G. Olsson kom hem till min mor och ville 

att jag skulle bli springgrabb på kontoret. Jag var då  

14 år. Året var 1939. Eftersom platschefen var mycket 

sträng och grinig, särskilt på förmiddagarna, då han 

var förbjuden att röka pipa, var det med viss tvekan 

jag vågade acceptera.  

Arbetet bestod i första hand av analystagning. Daglig-

en, när hyttan var i drift, analyserades kisel, mangan 

och svavel från varje tappning i hyttan och dessutom 

skulle man hämta posten, elda i kakelugnar på vintern 

samt utföra vissa andra kontorsgöromål. I dagens  

arbetsuppgifter ingick även avläsning av vattenståndet 

i Stora Björken samt mätning av dygnets nederbörd. 

Dessa uppgifter skulle intelefoneras till brukskontoret 

i Hasselfors varje dag kl. 08.00.  

Avläsning gjordes även på söndagarna. Arbetsdagen 

var lång. På vintern startade jag kl. 05.30, då 2 såg-

spånskaminer skulle tändas och vidare skulle man 

sätta fyr på kakelugnsbrasorna. Jag hade stränga order 

att inte lämna kontoret under vintermånaderna förrän 

platschefen eller bokhållaren anlänt, då risken fanns 

för eldfara från kakelugnsbrasorna. När dessa herrar 

anlänt fick jag gå hem och äta frukost och därefter 

började dagen med posthämtning och analysering. 

Arbetet slutade de första åren först kl. 18.00, men det 

kunde även hända att man vissa dagar på kvällen eller 

tidigt nästa morgon fick cykla till Hasselfors-kontoret 

med brådskande brev till disponent Werner Risberg. 

1942 dog bruksbokhållaren Einar Thunborg och då 

fick jag sluta med springgrabbsjobbet och fick då 

överta en del av bruksbokhållarens arbetsuppgifter  

bl. a. avlöningsuträkning, statistik, produktionsrappor-

ter m.m. Hans Öhrman anställdes då som spring-

pojke.  
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VÄRT ATT VETA 
 

1629 för 390 år sedan  
Melker Falkenberg ärver Bålby med  

Skagershult socken. 
 

1759 för 260 år sedan  
Herrgårdsbygget vid Bålby påbörjas.  

Bygget avslutas 1792.  
 

1849 för 170 år sedan  
Bruket erhåller tillstånd att uppföra masugn. 

 

1869 för 150 år sedan  
Den första översiktiga skogs- 

planläggningen görs. 
 

1889 för 130 år sedan  
Vid Porla startas produktion av torvströ  

till djurstallar. 
 

1919 för 100 år sedan  
Porla Brunn AB inköps av Hasselfors Bruk. 

 

1939 för 80 år sedan.  
Brädgården byggs om, brokranen anskaffas. 

 

1959 för 60 år sedan.  
Fröplantage anläggs vid Stockås.  

Sågverket moderniseras. 
 

1979 för 40 år sedan  
Möbeltillverkningen vid Hasselfors avvecklas. 

Disponent Bo Risberg, Hasselfors Bruks AB, 1977 

Bo Risberg anställdes år 1942 och blev bruksdisponent 

efter sin far år 1950. Han bekostade då en Hermods-

kurs för mig och jag fick även tillåtelse att sitta på  

kontoret och läsa på kvällarna, eftersom vi hade så 

trångt hemma. Kursen hade titeln ”Bokföring och 

svensk korrespondenskurs”. Jag läste flitigt och avver-

kade på kvällarna ca 140 intressanta kursbrev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1961 erbjöds jag av ingenjör Arne Gunnarsson  

arbete på huvudkontoret i Hasselfors, vilket jag natur-

ligtvis accepterade.  

Under den första tiden i Hasselfors sysslade jag med 

centrala avtals- och lönefrågor samt bostadsärenden.  

Efter ca 1 år övertog jag även tackjärnsförsäljningen  

efter kamrer Winroth och dessutom övertog jag träkols- 

och malminköpen till hyttan i Svartå.  

På 1950–60-talen var jag även taxeringsnämndens  

ord-förande i Nysunds församling – ett besvärligt jord-

gubbsdistrikt, där jag ofta gick under namnet 

”Vredfors”. Under dessa år blev jag försiktigare med 

besök på vårmarknaden i Åtorp. Var även några år taxe-

ringsnämndens ordförande i Skagershults församling. 

Under Svartåtiden var jag även kommunrevisor i Svartå 

kommun.  

Att skriva historia är ej så enkelt, med det har varit 

mycket intressant att under regniga semesterdagar få gå 

tillbaka i tiden och minnas. Synd att man inte startat upp 

tidigare.”  

Henry avslutar sin berättelse med orden ”Hasselfors 

blev mitt liv”. Ett långt och innehållsrikt liv med en  

yrkeskarriär som började som springpojke vid bruks-

kontoret i Svartå och avslutades med styrelseuppdrag i 

Hasselfors-koncernen och som t. f. VD vid Hasselfors 

Garden. 

Bidrag  till tidningen eller åsikter bra/dåligt, 

vänligen kontakta ansvarig utgivare och  

ordförande Andreas Gustafsson, på mail:  

info@hasselforsbyalag.com 
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Vi hoppas den tidning du just har läst har varit innehållsrik och intressant.  
Utan stöd från våra annonsörer hade den knappast varit möjlig att få fram,  

därför hoppas vi att du gynnar våra sponsorer vid Dina inköp.       

Nästa manusstopp - 15 maj 2019 

T
ry

c
k
: 

 

Endagskurs i bugg för nybörjare  
hos Hasselforsbuggarna  

Lördag 30 mars 2019, kl 10.00-17.00 Hasselgården, Hasselfors 
 

Under dagen kommer du att få chansen att lära dig grundstegen 
och några turer i bugg. Inga förkunskaper krävs.  
Kursen startar under förutsättning att det blir minst 10 anmälda. 
 

Avgift:  250 kr/Swish 0709 63 49 90 L-G Strömberg 

Anmälan:  Senast 23/3 2019 - mhstux@gmail.com 

Antal:   Max 40 personer 

Frågor:  0703 38 94 61 Kalle 
 

Hålltider under dagen: 

09.30 -10.00  Fika och registrering 

12.00 -12.30  Lunch  

14.15 -14.30  Eftermiddagsfika 

Välkomna! 

Ledare Kalle assisterad av Heléne 

OBS! Fika och lunch (sallad och 
bröd) ingår i avgiften. Vänligen 
meddela ev. allergier vid anmälan. 

 

 

PER SÖRMAN  


