
VET DU OM  

 *att man kan lämna minnesgåvor till Håsjögården när anhöriga 

och vänner går ur tiden. OBS! Om du betalar via bankgiro 

måste du ange minnesgåva och namn. Håsjö SK o hembygds-

förening bankgiro: 287-7496.Ring även och tala om att du 

sätter in pengar via giro, så att vi hinner skriva ut och lämna in 

minnesbladet till pastorsexpeditionen eller anhöriga i god tid 

före begravnings-dagen. Om det ska skickas med post är detta 

ännu viktigare. Du kan också lämna din gåva hos Berit Backlund.  

tel: 0696-51145 eller 072-2215200.  

Man kan även lämna en gåva när någon fyller år.  

 *att vår bakstuga finns till uthyrning. Den ligger vid bron 

nedanför Bräckabacken vid ån. Bokning av bakstuga görs hos 

Ingrid Löfstedt. tel: 0696-51111 

*att Håsjögården erbjuder övernattning av vandrarhemstyp 

med självhushåll. Tillgång till kök och TV-rum. Bokning hos 

Berit Backlund  

tel: 0696-51145 eller 072-2215200. 

*att man kan hyra Håsjögården av alla möjliga anledningar tex. 

möten, fester, middagar, kurser, cirklar osv. 

* att inbetalningen av medlemsavgift till föreningen blev lite 

gles förra året. Därför vill vi påminna om att betala in den så 

snart som möjligt. Bankgiro 287-7496. Ange medlemsavgift 

namn och adress vid betalning. Varje inbetalad krona avgör hur 

föreningens verksamhet kommer att se ut. 

*att vi har fått en ny fin hemsida. Den hittar du på 

www.hasjogarden.se. Här finns information om Håsjö-gården. 

Vad det kostar att hyra lokal eller övernattning, om du vill se 

kyrkan osv. och hur du hittar till Håsjö. Där finns också länkar 

med annan information om Håsjö. 

 

Håsjönytt 2014 nr 1 
Informationsblad för 

Håsjö SK o 

hembygdsförening 
 

O, hur härligt majsol ler, 

men oj då , nej, ack nu är 

det vinter, igen? Ena dagen 

sken solen och värmen 

steg, vårblommorna som börjat kika fram hukade nästa dag 

när vi vaknade i en vit värld. Men lika bra att det sedvanliga 

kallraset kom nu och inte till midsommar, får vi hoppas! Men, 

dagarna är längre och inte vill vi väl gå miste om våren, 

sommaren kommer ju snart ändå. Och det är fullt av liv ute i 

markerna. Det har varit osedvanligt mycket flyttfåglar i 

farten i år, fantastiskt att kunna sitta och titta på dem genom 

köksfönstret där dom går och äter på åkern. Jag undrar vad 

man ser från köksfönstren i storstädernas höghus? I morse 

vid frukost råkade jag också titta ut och såg en räv som smög 

förbi, på väg mot sitt frukostbord på åkern. Inte behöver man 

fara in till nåt Zoo när man kan sitta på första parkett i 

naturen. Vi bor i en fantastisk by. Sommar, ja, som sagt det 

drar ihop sig till sommarverksamhet på Håsjögården. Det är 

väl också ett vårtecken. Planering pågår. För att föreningen 

ska kunna göra ett bra jobb för byn behövs vi alla, var och en 

med sitt kunnande. Så nu kavlar vi upp ärmarna och jobbar 

tillsammans för byns bästa. Glad Sommar! 
 

För Håsjö SK o Hembygsdförening Berit Backlund  

http://www.hasjogarden.se/


DETTA HÄNDER  

*Städdag 24 maj kl 1000  

Du som har möjlighet är välkommen att hjälpa till med 

städning av Håsjögården inför sommaren. Ju fler, dess 

snabbare är det avklarat.  

*Söndag efter midsommar 22 juni  

kommer sommarcaféet traditionsenligt att vara öppet  

mellan kl 1100-1600. Kaféet är sedan öppet varje dag  

från 29 juni – 3 augusti. Tid kl 1100-1600.  

*Det finns fortfarande hål att fylla i cafélistan  

ring Gunilla 070-3145201.  

*Håsjösåpan spelas varje år näst sista helgen i juli på 

Håsjögården. I år 19 juli. www.hasjogarden.se  

Kolbullar, korv och fika i caféet. Det kommer även att 

serveras mat kl 1800. Se vidare annonsering och hemsidan. 
  
Rapport från Håsjö sportklubb och hembygdsförening 

Vid föreningens årsmöte 2014-02-21 valdes denna styrelse. 

Nicke Amrén ordförande, Eva Wiberg sekreterare. Övriga 

ledamöter är Sonja Solander kassör, Stefan Söderberg, 

Agneta Dahlqvist och Christina Söderström. Suppleanter 

Tomas Norén och Hans-Gunnar Söderberg.  

Revisorer Kjell-Erik Sahlin och Ann Österström. 

Valberedning Jonny Eriksson och Eddie Backlund.  

Två motioner hade inkommit. En motion tog upp frågan om 

sommarvatten till ”Gammmelstuga” (sommarcaféet). Den  

andra ett förslag om fiberanslutning till Håsjögården när  

det blir aktuellt. Styrelsen förordade detta och stämman 

beviljade motionerna. Om man är intresserad av att ansluta 

sig kan man betala medlemsavgiften, 100 kr, samt 100 kr per 

fastighet i årsavgift till föreningen Granens fiber ekonomiska 

förening som har Swedbankkonto 512-6628. Skriv ditt 

namn, fastighetsnummer och adress. Det är inte bindande. Har 

du frågor kontakta Eddie, Tel 070-5558964. 
 

ÖVRIG INFORMATION 

Fyra filmaftnar har hållits på Håsjögården under 

vintersäsongen. De har inte dragit någon stor publik. Synd är 

det för det har visats intressanta filmer från olika byar inom 

Bräcke kommun. Det har handlat om hur de jobbat med att 

göra sin by mer attraktiv för både dem som bor där och för 

att försöka få fler fastboende. En mer levande och verksam 

plats att bo på. Ett sätt dela med sig och att få uppslag till 

förnyelse för varandra. 

Majbrasan lockade många. Runt ett sjuttiotal kom för att se 

brasan och höra Hällesjö-Håsjö kören sjunga vårsånger. Det 

serverades i vanlig ordning kolbullar, korv och fika.  

Långfredagspimpeln däremot blev inställd på grund av dåliga 

isförhållanden.   

Håsjögården har haft 128 gästnätter och 35 bokningar av 

lokal under 2013.  

Det sker fortlöpande förbättringar på Håsjögården. Det 

senaste är ny armatur i kapprum och hall uppe och nere.  

Inför öppningen av sommarcaféet vill vi påminna om att vi 

gärna tar emot vinster till tombolan. Vi har redan fått en del 

men lite fler behövs.  

Vad kan man göra som besökare i Håsjö? Ja, här finns 

kanotuthyrning, två hästgårdar, flera loppis, Håsjö gamla 

kyrka från 1600-talet. Det är nära till både Kälarne och 

Ragunda där man säkert kan få tips på olika aktiviteter.  

Annars kan man ju alltid studera naturen, den har vi gott om  

av både flora och fauna. 

http://www.hasjogarden.se/

