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FOKUS HESTRATORGET!
Det första som möter besökare som 
anländer i eller passerar Hestra. 
Hur vill vi spegla och visa upp vårt 
fina samhälle? Idéer och tankar kan 
du skicka in till samhällsföreningen via 
kontakt på vår uppdaterade hemsida 

www.hestra.nu



EN BRA IDÉ 

Har du en sådan? Kanske är  
det just din idé som kan förverkligas.  

Nya mötesplatser, arrangemang eller ett  
tema för nästa Forma Hestra 2030-möte? 

Använd vårt kontaktformulär på hemsidan 
eller kontakta någon i styrelsen.

      ÅRSAVGIFTER: 
Hushåll: Minsta belopp 100 kr.

Företag: 20 kr/anställd. Minsta belopp 500 kr.
Bankgironr: 143 – 3655 • Plusgiro: 378861–9

OBS! Kom ihåg namn och adress på inbetalningskortet! 
Betalas snarast, senast 30/6

Stöd Hestra 

Samhälls-

förening  

 Bli medlem!

Delar av Styrelsen Valborg 2019

HESTRA SAMHÄLLSFÖRENING
Vi är en ideell förening vars huvudsakliga syfte är att jobba för Hestras utveckling och  
trivsel. Föreningen finansierar aktiviteter genom medborgarnas och företagens  
medlemsavgifter.  
Som frivillig medlem i Hestra samhällsförening bidrar du till vårt arbete för ett fortsatt 
trivsamt samhälle.  
Arbetet är i huvudsak uppdelat i nio grupper med en ansvarig i respektive grupp.  
 
Ur Hestra samhällsförenings verksamhetsbeskrivning:  
“Föreningen har till ändamål att befrämja frågor som berör samhällets gemensamma intresse och utveckling”.

Styrelse 2019: Bengt Palmquist (Ordf.), Johanna Bladh (V.Ordf./Ledarmot), Linda Vågenäs (Kassör/Ledarmot), 
Sven-Olov Kronaas (Sekreterare/Ledarmot), Therese Enander  (Ledarmot), Markus Lewintus (Adj. Ledarmot);
Björn Wilck (Suppleant),  Vakant (Suppleant), 

Trivselevenemang



Delar av Styrelsen Valborg 2019

VAD GÖR ARBETSGRUPPERNA OCH FÖRENINGEN 

De nio arbetsgrupperna är fokuserade på olika områden. En del är aktiva, andra  
aktiveras vid behov. Ansvarig för respektive grupp anges inom  
parentes nedan. I grupperna är vem som helst välkommen att hjälpa till!  
(Läs mer på www.hestra.nu/foreningsliv/hestra-samhallsforening/) 

•  Samhällsutvecklingsgruppen - (Bengt Palmquist, Sven-Olov Kronaas)
•  Åparkengruppen – (Therese Enander)
•  Nattpatrull/ Grannsamverkan – (Markus Lewintus)
•  Julbelysning – (Styrelsen)
•  Dekorationer – (Stationen Blommor & Presenter)
•  Trafikrådet – (Björn Wilck)
•  Omsorgsgruppen – (Aktiveras vid behov - Styrelsen)
•  Ungdomsfrågor – (Therese Enander)
•  Hemsida/ www.hestra.nu – (Johanna Bladh) 

Utöver arbetet i grupperna finns en rad funktioner som samordnas genom styrelsen. Det kan vara allt 
från att hissa flaggor vid högtider till att sätta igång fontänen i Åparken. 
Alla bidrar de till vår gemensamma trivsel. 

Samhällsföreningens hemsida har nyligen fått ny kostym och är tänkt att fungera som en  
samlingsplats på nätet för alla som vill veta vad Hestra har att erbjuda. Här erbjuds företagare och 
privatpersoner möjlighet att exponera sin verksamhet till en billig peng. Använd vårt kontaktformulär.

Vi vill tacka ALLA som på något sätt bidrar till vårt trivsamma samhälle.  
Alla funktioner som hjälpt och hjälper samhällsföreningen under året. 

LEADERANSÖKAN 
Vårt nästa steg i Forma Hestra 2030 går 
under namnet “Fritidsgård ute”. Färdigställandet av 
området runt Agnsjön med bl.a  belysningspollar, ökad 
tillgänglighet och ytor skapade för skolprojekt med 
inriktining mot natur. 
Styrelsen har under 2018/2019 sökt pengar via 
LEADER för att finansiera projektet.  
  

FOKUS HESTRATORGET 
Under 2019 vill samhällsföreningen tillsammans 
med näringslivsföreningen ta ett nytt steg mot 
att forma Hestra´s ansikte utåt och på allvar 
skapa en attraktiv yta på samhällets torg! 
Vi samlar nu medel för att genomföra en 
förstudie som hjälper oss vidare till nästa steg.
  



BESÖK 
VÅRA

EVENEMANG
VINN 

BILJETTER

TILL RODEL-

BANAN!

ÅPARKENKVÄLLAR 

30 April - kl.21 - Valborgsmässofirande
22 Maj – kl.19 - Premiärkonsert med Husbandet 
12 Juni – kl.19 - Uteträning med GF Spänst
19 Juni - kl.19 - Musikquiz
26 Juni – kl. 19 - Uteträning med GF Spänst
3 Juli - kl.19 - Uteträning med GF Spänst
14 Aug - kl.19 - Karaoke

Se aktuellt program på www.hestra.nu.

I ÅR LOTTAR VI UT ETT ÅKHÄFTE MED 5 BILJETTER TILL ISABERGS 
NYA RODELBANA SOM ÖPPNAR 1:A JULI.
FÖR ATT HA CHANS ATT VARA MED I UTLOTTNINGEN BEHÖVER 
DU BESÖKT OCH SKRIVIT UPP DIG I VÅRT GRATISLOTTERI 
UNDER VALBORG SAMT PREMIÄRKONSERTEN DEN 22 MAJ DÅ 
HUSBANDET UPPTRÄDER I ÅPARKEN. 
KONSERTEN STARTAR KL.19 
VÄLKOMMEN ATT KÖPA DIN FIKA PÅ PLATS!

FORMA HESTRA 
Under 2019 planerar vi att genom-
föra 1-2 nya samtalsforum.
Håll utkik efter datum i evenmangs-
kalendern på www.hestra.nu

Har ni frågor, tankar eller förslag gällande Hestra samhälle? Tveka inte att kontakta oss.  
Hestra Samhällsförening, c/oJärnvägsgatan 14, 335 71 Hestra - www.hestra.nu

Vi önskar alla en skön sommar och tackar varmt på förhand för  
Ert engagemang och ekonomiska bidrag!

“Bästa hänget i sommar”
Att “chilla” i en hängmatta gör gott för både kropp och 
själ, så ta gärna en välförtjänt paus i någon av samhäl-
lets hängmattor. 
Har du kanske sett en lämplig plats där du tycker att en 
matta skulle göra sig bra.  
Tipsa gärna samhällsföreningen om detta!


