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Nyhetsbrev 

April 2017 
Hänt på HFG  
Våran hemsida har uppdaterats och lite småfix är väl kvar. Jag har efterlyst loggor och länkar till era 
hemsidor eller facebooksidor för att vi vill visa upp alla våra medlemmar! Tanken med nya hemsidan är att 
den ska vara lättare att läsa och lättare att lägga in info för Oss. Min vision är att jag ska lägga ut ny info 
ofta, för att ni ska kunna följa vårt arbete.  
 Skyltgruppen har smått börjat köra igång sitt arbete igen, tack vare bygdemedel som beviljats. Denna 
gång satsar vi på bl a promenadslingor i byn.  
  

Hede Golfbana 
    Hede Vemdalens Golfklubb kommer att anordna ”Golfens Dag” – alla är välkomna lördag den 20 maj kl 
10-15. Testa slå några bollar och ta en fika, hälsar dom. 

 
Hede Camping 
    Jenny, Casper, Kiki och Rutger har nu kommit till Hede Camping och börjar vänja sig med deras nya liv 
som campingvärdar. Mycket har redan hänt där nere! Dom hade ett litet event som dom kallade 
”påskbrasa” på påskdagen då några av er kikade ner till dem. Nästa chans är vid Majbrasan och sedan 
även vid Vårfesten den 24/5. Dom hälsar att ALLA är hjärtligt välkomna ner dit och hänvisar till mer info 
via facebooksidan samt anslagstavlorna på byn 

 
Turistbyrån i Hede 
    Under maj månad är det lite lugnare med turister och vi kommer ha lite färre timmar. Kom ihåg att fylla 
på broschyrer, event och länkar till mig!  

 
Vårfesten 2017 
Vårfesten i Hede äger rum onsdag den 24 maj mellan kl 18-21. Vi kommer köra en gemensam tävling: 
Vårfest-jakten, där man får leta bokstäver eller liknande. Det blir en uppföljning av bokstavsjakten som vi 
körde under julskyltningen och som blev oerhört populärt!  
En idé! Vill Du som företag som ”bor lite långt från bykärnan” synas under denna kvällen är Ni varmt 
välkomna att finnas här utanför vid Oss! Kanske visa upp nått, sälja nått eller marknadsföra er helt enkelt! -
En mysig kväll! Slå mig en pling eller skicka ett sms!  

 
Förstudien 
   Vi har nu varit iväg på uppstartsmöte för förstudien vi blivit beviljade från Leader. Ett studiebesök 
planeras till nästa vecka! Denna gång åker vi till Vålådalen! 

 
Sonfjället som turistområde: ett steg vidare 
    I Nästa möte kommer att ske 10 maj kl 16:30. Håll utkik efter mer info på vår hemsida! 

 
Mötesdagar 2017 
Nästa styrelsemöte äger rum tisdag den 15 maj kl 18:30. 

                                                                     Ha det gott! //                    
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