
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nyhetsbrev 

juli 2016 

Hej alla HFG´s medlemmar! 
Nu är det dags för månadens Nyhetsbrev! Tänk vad fort tiden går! Juli är snart slut och vi njuter av de 
vackra dagarna och ljusa kvällarna. Skönt att minnas en kall januarikväll när vi värmer Oss vid brasan. 
 

På gång  
Kansliet har öppet och finns för att hjälpa Er om frågor dyker upp. Gunnel är på semester men Lydia 
och Olivia finns på plats. Genom ideellt arbete från några av bygdens eldsjälar är nu Minigolfbanan 
nere på Campingområdet igång igen. Endast lite småfix återstår.  
 

Hede byfest 
Nu är Hede Byfest igång för fullt! Varje dag finns massor av saker att göra. Hoppas att Ni har tid att 
delta på någon av aktiviteterna. Vi  har tryckt upp Evenemangskalendern även i år, som finns 
placerade på olika ställen i Hede. Önskar Ni ha den per mail så hör Ni av Er! Om inte annat ses vi på 
picknicken på lördag va? 
 

Hedemässan 
I helgen som gick var det Hedemässan 2016 nere vid campingområdet/curlingklubben i Hede. Det  
var över 2 000 besökare, och runt 210 hundar som ställdes ut på hundutställningen som var intill.  
Vi på HFG/ turistbyrån hade en monter där vi bland annat hade information om en förstudie som vi 
kallar ”Naturum/upplevelserum Sonfjället”, och som vi sökt medel för att kunna genomföra. Om 
medel beviljas kommer arbetet med förstudien startas så fort som möjligt. Vill Ni ha 
informationsbladet, så kika in på kansliet eller ring så ordnar vi det! 
 

Röstning på Årets Sonfjällsbygdare 
Röstningen på Årets Sonfjällsbygdare är i full gång. I år har vi 3 nominerade, och röstningen sker hos 
Oss på Kansliet/Turistbyrån, utanför Ica Supermarket i Hede, samt på Trosavik Slöjd & Cafe i 
Hedeviken. I år kan man även rösta via ett formulär på våran hemsida.  
 

Nästa styrelsemöte 
Ni vet väl om att våra månadsmöten är öppna styrelsemöten där alla Ni medlemmar är välkomna att 
delta? Under juli har vi haft lite sommarledigt. Men vi ses måndag den 22 augusti klockan 18:30 på 
vårt kansli som ligger i turistbyråns lokaler i Hede. Välkommen!! 
 

Kom ihåg! 
Anmäl Er till Klimatseminariumet 20 september, som vi håller tillsammans med Länsförsäkringar 
Jämtland. Pär Holgren & Staffan Lindberg föreläser. Detta är kostnadsfritt för Er medlemmar &  vi 
bjuder på enklare mat. Anmälan: olivia@hedeforetagargrupp.se senast 9/9. 

 

Önskar Er alla en fortsatt härlig sommar! 
Olivia Gunnel & Lydia 

Gilla Oss gärna på facebook.com/hedeforetagargrupp 
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