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HESTRA PARKOUR - Idéskiss!
Tillsammans med elever från Isabergskolan
spånar samhällsföreningen på ideér
gällande en parkourbana.
Vart? Hur? Finansiering?

www.hestra.nu

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, ideella arbetsinsatser och sökta bidrag.
Som frivillig medlem i Hestra samhällsförening bidrar du till vårt arbete för ett fortsatt trivsamt
samhälle. Arbetet är i huvudsak uppdelat i 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”.

Styrelsen 2021
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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

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 styrelsen på e-mail: styrelsen@hestra.nu

Styrelse 2021: Johanna Bladh (Ordf./Ledarmot), Bengt Palmquist (V.Ordf./Ledarmot), Linda Vågenäs (Kassör/Ledarmot),
Therese Enander (Ledarmot), Björn Wilck (Ledarmot), Markus Lewintus (Adj. Ledarmot), Sven-Olov Kronaas (Suppleant),
Åse Norman (Sekreterare/Suppleant)

VAD GÖR ARBETSGRUPPERNA OCH FÖRENINGEN
Våra arbetsgrupper har fokus på lite olika områden i samhället. 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/)
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Samhällsutvecklingsgruppen - (Johanna Bladh, Bengt Palmquist, Therese Enander, Sven-Olov Kronaas)
Åparkengruppen – (Johanna Bladh)
Nattpatrull/ Grannsamverkan – (Markus Lewintus)
Juldekorationer – (Styrelsen)
Blomsterdekorationer – (Stationen Blommor & Presenter)
Trivselsamordnare/Trafikråd – (Björn Wilck)
Omsorgsgruppen – (Aktiveras vid behov - Åse Norman)
Hemsida/ www.hestra.nu – (Therese Enander)

Styrelsen söker dig samhällsmedborgare som känner att du har tid och ork att hjälpa vår trivselsamordnare
med att upprätthålla stämningshöjande insatser i samhället. Det kan t.ex.innebära att du hjälper oss att
hänga upp samhällsinformation på samhällets anslagstavlor, delar ut informationsfoldrar, fixar fika till våra
städdagar eller deltar när vi sätter upp julbelysning.
Kontakta oss gärna via mail styrelsen@hestra.nu om du har tid och ork att ge och vill vara med i gruppen!
Samhällsföreningens hemsida www.hestra.nu 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 för att komma igång eller få mer information.

FOKUS HESTRATORGET (Stationen)

Under 2020 ansökte och beviljades samhällsföreningen 85 000 kr i bidrag från Bygdepengen.
Bidraget kommer delvis att finansiera framtagning
av detaljplan baserad på den förstudie som gjordes
under 2019. Uppstarten för detaljplansarbetet är
planerat att börja under Juni 2021

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

LEADERPROJEKT

Projektet “Fritidsgård ute” där samhället, genom bidrag från bland annat Leader, fått
EU-medel att göra området runt Agnsjön mer tillgängligt har inspirerat oss att fortsätta
utveckla och forma detta vackert belägna naturstråk. Vi drömmer om fler
lokala utflyktsmål för gammal som ung. Därför undersöker samhällsföreningen nu
möjligheterna att kunna bygga ytterligare en badbrygga med tillhörande bastuflotte och
en ny Parkour-bana. Platser som inbjuder till att umgås ute i naturen på nya sätt.

“Bästa hänget i sommar”
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Att “chilla” i en hängmatta gör gott
för både kropp och själ, så ta gärna en
välförtjänt paus i någon av samhällets
hängmattor.
På Isabergskolan kan elever och
personal nu njuta av utsikten från
några av dessa.
Har du kanske sett en lämplig plats
där du tycker att en matta skulle göra
sig bra?
Tipsa gärna samhällsföreningen om
detta!

ÅPARKENKVÄLLAR 2021
Under sensommaren hoppas Åparkengruppen
kunna koppla in vårt nya Leader-finansierade
ljudsystem och välkomna Er att åter njuta av
sång och musik vid scenen
Se aktuellt program/aktiviteter på www.hestra.nu.

Vi önskar alla en skön sommar och tackar varmt på förhand för
Ert engagemang och ekonomiska bidrag!
Har ni frågor, tankar eller förslag gällande Hestra samhälle? Tveka inte att kontakta oss.
Hestra Samhällsförening, c/o Järnvägsgatan 14, 335 71 Hestra, styrelsen@hestra.nu - www.hestra.nu

