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Nyhetsbrev 

Juli 2017 

Hänt på HFG  
    Styrelsen har lite sommarlov och under juli har vi inte något styrelsemöte. I augusti har vi skjutit fram mötet 
en vecka, från det datum som vi planerat från början. Så detta äger rum den 21 augusti. 
 

 Hede Turistinformation 
  Sommarsäsongen är i full gång på turistinformationen, och vi märker av en ökning även i år! Det känns 

oerhört roligt! Det finns ett stort intresse över vår vackra natur och djur! Det personliga mötet och tipsen 
uppskattas av gästerna. Sonfjällets nationalpark, vandring, fiske och friluftsliv är det som man efterfrågar 
mest. Det finns en gästundersökning som Jämtland Härjedalen Turism genomför och där det finns många 
fina priser i potten! Bland annat övernattningar på olika ställen i Jämtland & Härjedalen. Tipsa gärna att man 
kan delta i denna undersökning, genom att lämna sin epost-adress till Oss. 

 

Hede Golfbana 
    Vi är mitt inne i årets golfvecka i Hede. Kansliet & serveringen är öppen vardagar och helger! Varför inte 
njuta av en fika, och spana ut över golfbanan? Alla är välkomna! På deras hemsida finns mer information: 
www.hede-vemdalensgk.se och tävlingarna är inlagda även på Hede Byfest´s aktivitetsschema 
 

Hede Camping 
    Poolen är igång och även Hede Café. Vi alla väntar väl mest på att solen även ska visa sig denna sommar 
och värma oss lite. Poolen är tempererad och bör ligga runt 21 grader, så det är nästan varmare i vattnet än 
på land. :D I caféet finns bl a nybakta kakor och glass varje dag!  Campingområdet är just nu fyllt med 
husvagnar och husbilar, som utöver den vackra naturen även vill uppleva Hede Byfest 2017. 
  

Hede Byfest 
Just nu pågår Hede Byfest 2017 och schemat under vecka 30 har fyllt på en hel del i år. Kom ihåg att tagga: 
#hedebyfest2017, för att visa ”vad är Hede Byfest för just Dej?” Hede turistinformation (jag) har 
sammankallat till ”utvärderingsmöte” onsdag den 2 augusti kl 18. Vikten av utvärdering är oerhört stor, så 
man till nästa år kan göra om eller tänka nytt. Men även planera nya saker för kommande år! Det vore 
toppen om alla som har haft event under denna vecka tar sig tid att komma! Och ni som har en idé hälsar vi 
varmt välkomna med!!  
 

Förstudien 
   Just nu cirkulerar en enkät ifrån Oss, som vi vill att så många som möjligt svarar på! Man kan antingen 
göra den via vår hemsida, eller komma in till Oss för att delta. Detta är oerhört viktigt att ta chansen att vara 
med! Det finns även en förslagslåda stående hos oss, där man gärna får lägga i en lapp med ideér och 
förslag ang denna förstudie samt för naturumet.  
 

Mötesdagar 2017 
Nästa styrelsemöte är framskjutet och äger rum måndag 21 augusti kl 18:30.           
        

Sommarhälsningar /  
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