
 

 

 

 

 

 

                              

                        

Styrelsen i Hasselfors byalag 
Ordinarie ledamöter i styrelsen: Andreas Gustafsson, ordf., Caroline Selvin, vice ordf., 
Annika Söderberg, sekr., Cristina Söderberg, kassör, Lilian Bohlin, Michael Gustafson, 
Jonas Forsberg, Robin Eriksson och David Tverling.  
Ersättare i styrelsen: Mattias Schön, Pernilla Ljungstedt och Ingvar Åberg. 
Valberedning är Göran Parmling i samråd med styrelsen. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

                       HASSELFORS BYALAG 



Revisorer är Lars Göran Edberger och Rebecka Schön, ersättare Alf Larsson och Ivan 
Persson. 
  
Styrelsemöten  
Styrelsen har haft tolv protokollförda månadsmöten under året. 
 
Medlemmar i Hasselfors byalag 
Antalet medlemmar har minskat något detta år, 112 familjer och 82 enskilda har 
betalat årsavgiften, 200 kr för familj och 125 för enskild medlem. 
 
Ekonomi 
Grunden för Byalagets ekonomi är medlemsavgifter, lokalhyror och intäkter vid 
byalagets arrangemang. Kommunala och statliga bidrag finansierar delvis 
lönekostnaden för vaktmästaren. 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 samverkans-
avtal med Studieförbundet Vuxenskolan. Sparbanken gav också ett extra 
föreningsbidrag till byalaget för att stödja verksamheten under pågående pandemi. 
 
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. 
Årets Naturfoto- och filmfotofestival genomfördes digitalt den 6 februari. Vi vill tacka 
alla inblandade för ett enormt engagemang och tålamod med tekniken och för 
bidragen som kom in. Festivalen kompletterades med ett ”specialnummer” av  
Hasselbladet där halva tidningen fylldes med fina naturbilder. 
 

http://www.hasselforsbyalag.com/


Alla hjärtans dag 
Byalaget bjöd förskolan i Hasselfors på bakelser och 1000 kr att använda till någon 
aktivitet. 
 
Vårutflykt 
En ”corona-anpassad” utflykt längs med Toften anordnades den 8 maj, guider var 
som vanligt Per Bergström och Rune Söderberg. 
 
Årsmöte 
Den 10 juli genomfördes till slut årsmötet, ett halvt år försenat, i kvarnmagasinet. 
Kent Pettersson underhöll med musik, och Lilian Bohlin hade bakat goda 
jordgubbstårtor som avnjöts av deltagarna. 
 
Hasselforsdagen 
Den 28 augusti bjöd byalaget in till en enklare variant av ”Kalaset” i bruksparken, med 
loppis och öppet museum. Varmkorv och kaffe med hembakat bröd uppskattades då 
vädret inte var det bästa. Man kunde även titta på gamla vagnar från Porla Brunns 
glansdagar. 
 
Höstutflykt 
Söndagen den 5 september var det dags för en utflykt till väster om Toften. Som 
vanligt en intressant rundtur med över tjugo deltagare. 
 
Tranfestival 
Den 12 september samlades intresserade vid Olstorp inför kvällens inflygning av 
tranor till natthärbärget vid sjön Teen. Jonas Forsberg guidade. 
 
Trollvandring 
Fredagen den 5 november anordnades en trollvandring i Lillängen. Kvällen blev 
otroligt lyckad med många nöjda deltagare, och vädrets makter var med oss. Omkring 
350 deltagande. 
 
Adventsmys 
I år blev det Adventsmys den 4 december i stället för Glöggbjudning, och det blev 
också en lyckad tillställning. Förskolan Junibackens luciatåg var mycket uppskattat 
och ett bra utbud av försäljare lockade besökare. Även byalagets hembakade fika och 
skinksmörgåsar sålde bra. 

 
 
 

 
 



Inställda arrangemang 
Inför 2021 planerades följande arrangemang som fick ställas in på grund av Covid19- 
pandemin: Valborgsmässofirande, Mopedens dag, Nationaldagsfirande, Midsommar- 
firande och Hasselforskalaset. Uteblivna intäkter från inställda arrangemang och 
minskad uthyrning av byalagets lokaler har kraftigt påverkat ekonomin. 
 

Fastighetsunderhåll 
Byalaget har fått extrapengar från ”ortspengen” och har därmed kunnat sätta upp  
lampor vid sidoingången och skyddsskåp till hjärtstartaren. 
Låsen till samtliga dörrar på Hasselgården har bytts ut och nu är det samma nyckel till 
alla lås. En ordentlig nyckellista har gjorts och vi har koll på var alla nycklar finns.          
El har dragits in i Brygghuset vid Kvarnvägen. 
 

Övriga Aktiviteter 
 

Bruksmuseum 
Hasselfors Bruksmuseum har hållits öppet under fyra veckor med en feriepraktikant 
från Hasselfors. 
 
Bollek i sporthallen 
Byalaget hyr idrottshallen i Hasselfors för bollek på måndagar under vår- och 
hösttermin. Målgruppen är barn i sällskap med förälder. 
 
Konstprogram Nygatan 
Arbetet med att ta fram ett förslag pågick under 2020 i dialog med deltagare från 
styrelsen samt ortsbor, och det mynnade ut i skulpturen ”Hasselhoppan”. 
Delaktighet och lokalt engagemang är en viktig del i detta projekt och glädjande nog 
har företaget Stand Out XPO AB fått uppdraget att bygga skulpturen. Hasselforsborna 
Martin och Jerker Reinholdsson ingår i företaget och tillsammans med pappa Sune 
ansvarar de för bygget. Invigning av skulpturen beräknas ske våren 2022. 
 
Kärleksberget och bänkar i Lillängen 
Ett antal frivilliga har rustat upp kring grillplatsen, byggt nya bänkar och även placerat 
ut tre fina bänkar längs elljusspåret. Projektet har skett i samarbete med Kultur- och 
Fritidsenheten i Laxå kommun som stått för materialkostnaden. 
 
Grillplats vid Sundet 
Det har byggts en grillplats vid Sundet, efter ett medborgarförslag, även detta ett 
samarbete med Laxå kommun som stått för virkeskostnaden. 
 
Parkvård 
Gräsklippning ingår i byalagets åtaganden och utförs vid Torget, Bruksparken,  
Lillängsbadet och Hasselvallen. 



Sammanfattning 
Även verksamhetsåret 2021 blev ett annorlunda år i skuggan av Covid19-pandemin. 
Restriktioner har gjort det svårt att genomföra våra vanliga arrangemang, men trots 
det har byalaget kunnat anordna en hel del aktiviteter. Verksamheten har tvingats gå 
på sparlåga, men har trots allt överlevt. 
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. 
 

 


