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Nyhetsbrev 

November 2017 

Hänt på HFG  
Med bara en månad kvar på år 2017 har styrelsen börjat prata om vilket händelserikt år vi har fått vara 
med om! Och på något vis, tänker jag att nästa år kommer om möjligt vara ännu mer händelserikt! Vi 
står inför ett stort projekt som kommer att påverka hela bygden! Allra helst om alla hjälps åt! 
Kansliet för HFG, Hede Turistinformation och Boka Härjedalen håller nu till sedan en månad drygt i 
”Lillstuggu” ute på gården vid turistbyråfastigheten. Kika gärna in!   

 

naturum Sonfjället 
Styrelsen har som mål att redan till jul 2018 kunna ha invigning av vårt alldeles egna naturum Sonfjället 
här i Hede. Ritningarna börjar bli klara, och byggare är anlitad. Arbetet är lite smått påbörjat, genom 
att isoleringsplattor är utlagda, så att tjälen inte ska kunna försena vårt arbete i vår. Mycket arbete 
ligger framför oss, och vi kan behöva ha en del hjälp och inspel på vad vi vill visa upp i vårt område! 
Det finns hur mycket som helst!  
På GlöggMyset, som ni läser mer om här nedan, kommer vi visa upp lite planer och ni har även chansen 
där att lämna ideér och förslag. 
 

Välkommen på GlöggMys 1 december kl 19 
Fredag den 1 december syns vi på församlingshemmet kl 19! Över ett par pepparkakor och rykande 
varm glögg minglar vi litegrann, pratar om naturum Sonfjället och korar även såklart 

Årets Sonfjällsbygdare 2017 
 

Hede Turistinformation 
Ni kommer väl ihåg att lämna in visitkort, broschyrer, blad till oss som vi kan sprida till våra besökare, 
stugägare mm? 
Vi kommer, efter kommunens upphandling av mottagarservice fortsätta att driva Hede Turistinformation 
på liknande sätt som tidigare under de närmaste 2-3 åren. Vi kommer att ha ett ännu tajtare samarbete 
med Destination Vemdalen från nyår. I julveckan öppnar de upp sin alldeles egna turistinformation, i 
de nya lokalerna på Vemdalsskalets Torg. Vårt område kommer dessutom att fortsätta ha ett antal 
infopoints, som vi kommer att skriva avtal med inom kort. 
 

Julskyltningskväll 2 dec. 
Vi kommer att flytta ut verksamheten under julskyltningen och finnas på området vid oss/ hede 
hembygdsgård mellan kl 16-19. Vi kör åter igen Bokstavsjakt tillsammans med byns härliga aktörer, 
som ställer upp med otroligt fina priser till denna tävling! För barnen ordnar vi Tomtenissens tipsrunda 
på hembygdsgården område. Vem gömmer sig på Tomte-bilden i år, tro?? Dessutom  
paketgissatävling! Välkomna allesammans!! 
 

 
Nästa styrelsemöte är planerad till måndagen den 18/ 12. 

       

Ha det så bra så ses vi! // Olivia 
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