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Nyhetsbrev 

Augusti 2017 

Hänt på HFG  
Nu är hösten här och vardagen med. Det känns på något vis lite skönt efter den här sommaren, som 
nästan inte ens har varit nån riktig sommar. Jag hoppas innerligt på en varm och vacker höst med 
sprakande färger! Jag är tillbaka på kontoret och vill ni komma i kontakt med mig är det bara att slå en 
signal eller komma in till mig.  
 

 Hede Turistinformation 
Vi har haft bra med besökare på turistinformationen i sommar och Lydia som jobbar här för tredje 
sommaren har fixat det väldigt bra under mina semesterdagar. Vi har nu fått klartecken om att vi 
kommer att fortsätta med turistinformationen i Hede, även efter nyår. Detta genom att vi gemensamt 
inkommit med en ansökan om detta tillsammans med Destination Vemdalen. Vi kommer att 
komplettera varandra fint och ett nära samarbete ska arbetas fram. Våran turistinformation är öppet 
året runt men med flest besökare under sommarhalvåret. Medans det på Vemdalsskalet är mest fart 
under vintern. Vi kommer ha ett antal infopoint i området och separata avtal för detta kommer att 
skrivas. 
 

Hede Golfbana & Hede Camping 
Vi har haft en otroligt vacker och bra skött golfbana i Hede i år! Ett fenomenalt arbete har gjorts av 
Öhrmans! Golfarna har varit otroligt nöjda och banan har varit välbesökt. Men än är inte säsongen slut! 
Många fina dagar väntar! Campingen har också haft bra beläggning på campingplatserna och i 
stugorna. Vi hoppas att det fortsätter så under den vackra hösten!  
 

Förstudien 
Förstudien kommer nu att vävas ihop och styrelsen har beslutat att HFG kommer att satsa på att 
anlägga ett naturum i Hede. Vi kommer att ansöka ur Leader för att kunna genomföra detta projekt och 
har för avsikt att själva ombyggnationen kommer att ske under 2018. 
 

Årets Sonfjällsbygdare 2017 
Snart är det dags att rösta på vem Du tycker ska bli årets Sonfjällsbygdare 2017. De nominerade 
kommer att presenteras inom kort! Man kommer att kunna rösta via hemsidan men även via de 
röstlådor som kommer finnas uppsatta. 
 

Kunskapskonferens 29/9 
En liten förhandstitt på höstens aktiviteter visar att vi fredag den 29 september kommer HFG att 
arrangera en kunskapskonferens i Hede, där tre forskare från Miun och projektet ”storslagna fjäll” 
kommer att besöka oss. Denna dag är alla välkomna! Mer information kommer i separat inbjudan samt 
via annonsering. 

 

Mötesdagar 2017 
Nästa styrelsemöte är planerad till måndagen den 11 september! 
        

Ha det gott! /  
                         Olivia 
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