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Nyhetsbrev 

Juni 2017 Hänt på HFG  
    Styrelsen har haft sitt sista styrelsemöte innan sommaruppehållet. Vi arbetar vidare med förstudiearbetet 
och har nu gjort om litegrann utanför vår fastighet som rymmer kansliet och turistinformationen i Hede. Våra 
vaktmästare Staffan & Gazzan har verkligen fått till det fint tycker vi!  
 

 Hede Turist information 
  Under sommaren kommer Ni att träffa Lydia och Olivia i turistinformationen. Vi tar gärna emot information 

om Ert företag eller förening har att erbjuda under sommaren. Kom ihåg att fylla på visitkort/broschyrer mm 
för alla stugägare som rör sig i området. Jämtland Härjedalen Turism och destinationerna i Härjedalen har 
en gästundersökning ute och man har chans att vinna fina priser. Här samlar man in mailadresser för att 
kunna genomföra denna undersökning. Vill du vara med? Ring 0684-500 50 eller maila 
info@hedeforetagargrupp.se. 

 

Hede Golfbana 
    Hede Golfbana har under maj gjort en uppfräschning av kanslihuset utvändigt och runt 15 personer hjälpte 
till att måla huset helt ideellt. Under sommaren har golfklubben en rad aktiviteter och tävlingar! Kika in på 
deras hemsida för att veta mer. Kansliet / Serveringen håller öppet vardagar mellan 9-17 och helger 9-16. 
 

Hede Camping 
    Nu är sommaren här och campingen fylls med husvagns-, husbils- och stuggäster som vill uppleva 
området runt Sonfjället! Badet med vattenrutschkanan är igång, efter att en ny reningsanläggning har 
installerats. Det finns nu fika och glass till försäljning.  Passa på att spela en minigolfrunda! 
  

Hede Byfest 
Hede Byfest är i antågan och det hela startar den 21 juli och pågår fram till 30 juli. Varje dag kommer det 
finnas en rad aktiviteter, och annonsering kommer att ske i Mitthärjebladet, samt via sociala medier samt 
affischering på anslagstavlor. Hede Byfest sköts av arrangörerna själva, men möten sammankallas av mig, 
Olivia. Hemsidan och annonseringen ställer Torbjörn upp och gör: www.hedebyfest.se. Sprid gärna detta i 
era kanaler. 
 

Förstudien 
   Jag kommer under sommaren att mestadels arbeta med förstudien och träffas inte dagligen  på  kansliet. 
Just nu finns en enkät ute på hemsidan och facebook, som tar endast ett par minuter att göra. Hjälp Oss 
gärna med att svara på denna enkät samt dela den i Era kanaler!  
 

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

Trevlig sommar!/  Olivia 
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