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Verksamhetsberättelse för Hissmofors 
Folketshus-förening 2022 

 

Under året har styrelsen och föreningen haft 17 möten. Mötena har 
hållits inför aktiviteter, under av ommålningen av huset samt 
anläggningen av discgolfbanan. Huset har varit uthyrt vid 12 tillfällen. 
Här beskrivs aktiviteter som föreningen genomfört under året. 

 

JAN 
Trettondagen 

Året inleddes 6 januari med utdelningen av Allan Edwalls stipendium. Stipendiet 
gick till Klas Eklund från Aspås som bjöd på bas-solo. Han uppträdde tillsammans 
med 2021 års stipendiat, Hugo Danielsson som också var på plats och spelade. 
Konferenciär var Joakim Rindå, från Riksteatern i Krokom. Kvällens gästartist, 
Ellen Sundström framförde tonsatta texter av Bodil Malmsten. Med anledning av 
covid-19-pandemin genomfördes kvällen med begränsat antal platser och sittande 
publik. Det gjorde att behållningen från kvällen blev mindre än vanligt och 
föreningen fick ett sämre resultat än väntat under året. 

Skridskobanan 

Robin Moxell och Peter Eriksson, två föräldrar som bor i Hissmofors, hjälpte 
föreningen och spolade upp isbanan. Det gjorde att vi hade skridsobanan igång 
under stor del av vintern.  

Skidspåren 

Med hjälp av medlemmar och personer i styrelsen har vi även sladdat och 
underhållit 7 kilometer skidspår i Buskholmen. 

FEB  
Vinterfika 

I februari ordnade styrelsen vinterfika under fyra söndagar då vi serverade varm 
choklad, vispgrädde och ostsmörgåsar gjorda på sirapslimpa för alla som var ute 
och promenerade. Det var också öppet i huset för den som ville komma in och 
spela pingis.  

MAR 
Öppet hus med pingis 



Pingiskvällarna fortsatte i mars. Varje onsdag 18-20 höll vi öppet för de som ville 
komma in och fika och spela. Antalet besökare varierade och initiativet var 
uppskattat.  

Årsmöte 

23 mars hölls årsmöte för 2021. 15 medlemmar deltog. Vi beslutade att alla skulle 
hjälpas åt att samla in lottvinster till Valborgsfirandet. Alla gjorde verkligen sitt 
bästa. Resultatet blev fyra lottringar med mycket fina priser! Årsmötet beslutade att 
parkera frågan om bagarstugan till 2023. 

Planering av hundraårsjubileumet 

I mars träffades styrelsen och några medlemmar för att påbörja planeringen inför 
hundraårsjubileumet. Vi frågade bland annat, vad i Hissmofors är värt att fira? Här 
är några av svaren: 
-Hissmofors är mer än sly. 
-Byn har en historia som är värd att uppmärksamma. 
-Huset rymmer en kulturskatt. 

Lennart Björk har påbörjat att katalogisera alla foton som finns på vinden. Han har 
kontaktat Tord Semb för att samla in namn på personer som finns på bilderna. 
Arbetet pågår. 

APR 
Påskfirande 

Inför Skärtorsdagen hade några förvirrade hönor gömt påskägg omkring Folkets 
Hus. Efter ett inlägg på Krokomskoll spred det sig snabbt. En rolig och oväntad 
aktivitet för barnfamiljer som hittade hit.  

Valborg 

Sista april höll vi barnvänligt valborsfirande med lekstationer för barnen, lottringar, 
korv och fika. Brasan tändes redan 19.00. Vårt försök att ha allsång lyckades vi 
inte med däremot. När sångarna var på plats hade brasan redan tänts. 

MAJ 
Loppis 

Den 1 Maj var det loppis på Folkets Hus. Många ville komma hit och sälja grejer 
och alla bord var uthyrda. Detta var en av de aktiviteter som föreningen fick in 
mest pengar på. Med tanke till intresset hoppas vi kunna ha loppis fler gånger. 
 
Ommålningen av huset 

Helgen 8 maj gick starten för vårt stora projekt med ommålningen av huset. 
Föreningen ansökte om bygdemedel och fick sammanlagt 34 000 kronor för färg 



och material. Arbetet har vi sedan gjort själva. Det har varit en kärntrupp bestående 
av 4-9 personer som deltagit i målningsarbetet.  

Det är Irene Gustafsson som har varit vår projektledare. Hon har sett till att vi har 
följt de steg som krävs för att göra ett professionellt arbete: Tejpa och plasta in 
fönster mot färgstänk. Mögelbehandla virket, som skulle stå och dra in några dagar. 
Borsta/skrapa lös färg. Målartvätta. Grunda på fläckar där färgen saknas, 
grundmåla virke som bytts ut. Därefter måla: två varv med vitt, alternativ två varv 
rödfärg. Ove Svalhede sponsrade föreningen genom att låna ut en byggställning. 
När vi avslutade arbetet i september var ommålningen klar till cirka 70 procent. Vi 
har endast en bit av utbyggnaden och kortsidan mot väster kvar. En stor del av 
fönstren är också kvar och ska målas. Detta kommer vi att ta oss an till 
försommaren. Målet är att huset ska vara helt ommålat till hundraårs-kalaset i juni. 

JUN 
Veteranbilsklubbens onsdagsträff 

8 juni välkomnade vi Veteranbilsklubbens medlemmar, som hade onsdagsträff på 
Folkets Hus i Hissmofors. Vi har haft otur med vädret när veteranbilsklubben har 
varit på besök senaste åren. På grund av regn och blåst var det många ekipage som 
valde att stanna hemma men vi kunde ändå räkna in ett 60-tal bilar och fordon här i 
Hissmofors.  

Inlandsbanefestivalen 

19 juni var det dags för Inlandsbanefestivalen igen. Denna gång med Trio mé 
Bumba bland annat. Var det sista gången som vi såg dessa veteraner? På scenen 
såg vi även Johan Piribauer och Gruvtolvan samt Mullin Mallin band.  

JUL 
Anläggning av discgolfbanan 

Under sommaren startade också vårt andra stora projekt, anläggningen av en 
discgolfbana. Vi sökte och fick 25 000 kronor i bygdemedel. Föreningen hyrde en 
liten grävare och grävde ner plintar, samt köpte in korgar för pengarna. 
Sammanlagt finns nu en bana på 490 meter med fem korgar. Banans sträckning 
gjordes med hjälp av kunniga personer i Östersund, som även ritat andra banor. 
Många ville vara med när banan invigdes 28 juli. Bland Östersundsposten som 
gjorde ett reportage.  

AUG 
Nosework 

28 augusti tog vi emot Svenska nosework-hundklubben. Föreningen ordnade lunch 
och fika åt hundförare som deltog i tävlingar på industriområdet.  

 



SEP 
Uthyrning av discar 

Personal från Krokoms kommuns miljöförvaltning var här och spelade discgolf 
som teambuilding under en eftermiddag.  

Barn och vuxna från Kvarnbacksskolan hyrde också discar från Folkets för att 
spela. 

OKT 

Pysseldag 

I oktober deltog vi i Krokoms kommuns kulturveckor. Lördag 8 oktober ordnade vi 
en pysseldag för barn och vuxna. Eva Nybom hade förberett med material och en 
rad kreativa idéer. Med limpistol, skruvdragare och andra verktyg tog en rad 
fantasifulla alster form. Dagen visade vilken bredd som föreningen har. Det blev 
mycket uppskattat. Efteråt ställdes alstren ut utanför Folkets Hus och i parken. 

Medlemskväll 

På kvällen 8 oktober passade vi på att ha medlemskväll med quizz. Fyra lag 
spelade Kahoot under hård press. Sen rundade vi av med traditionell frågesport på 
papper. 

Höst-pingis 

Vi höll även öppet två onsdagkvällar för pingis. Då intresset var litet valde vi att 
inte fortsätta med det. 

Besök från Jamtli 

I oktober skulle vi ha en öppen föreläsning med Jamtlis byggnadsantikvarie Olof 
Edin. Han skulle gå igenom huset tillsammans med oss och berätta hur vi ska 
fortsätta att ta hand om byggnaden. Tyvärr flyttades besöket fram till våren. 

NOV 

Brandbilens dag 

5 november var det höstlovsaktivitet på Folkets Hus igen. Krokoms brandkår 
visade när de släckte bränder. Föreningen ordnade fiskdamm, servering med 
hamburgare och fika.  

Discodans 

Föreningen har kunnat erbjuda discodans vid 10 tillfällen för barn 6-8 år, efter 
initiativ från Marie Lemon och Jennifer Jaarnek. Vi fick bidrag från Krokoms 
kommun för uppvärmningen. Förhoppningsvis kan dansen fortsätta under våren. 
Samtidigt har det varit öppet i kafét för föräldrar som varit här och väntat. 



DEC 
Julfint till Advent 

I början av december kom det upp nya gardiner i kafét som Irene Gustafsson har 
sytt. Att göra julfint har blivit vår tradition. Det har lyst stjärnor i fönstren och 
huset har varit så fint.  

Möte med regionala utvecklingsnämnden 

9 december höll regionen möte hos oss. Krokoms kommun stod som värd och 
Folkets Hus ordnade fika. Det var Anna-Karin Nordlund som skötte serveringen 
denna gång. Hon serverade skinkstut och fikabuffé med hembakt som var mycket 
uppskattat. Krokoms kommun bjöd på kulturinslag med musikskolan och Karl-
Gustav, Kape som spelade Allan-sånger. Roligt att kunna fylla huset med musik 
när det inte blev någon julkonsert. 

Jamtli gör en blixtvisit 

15 december gjorde Viktoria Bly och Björn Olofsson från Byggnadsvården på 
Jamtli, ett snabbt besök och gick igenom byggnaden tillsammans med Krister 
Lundström från styrelsen. Besöket var oplanerat men Jamtli ville påbörja en 
byggnadsvårdsplan den här sidan av årsskiftet. Tanken är att Olof Edin ska göra en 
föreläsning under våren och presentera byggnadsvårdsplanen för oss. Föreningen 
har fått 8000 kronor från Länsstyrelsen för att kunna konsultera Jamtli och ta fram 
en plan för det fortsatta underhållet. 

Elkabel i avloppet 

Strax före jul, den 18:e, tillbringade personer från styrelsen hela söndagen med att 
lösa isproppar i avloppet och leda ner elkabel för att det inte ska frysa igen. 

Behöver göra investeringar 

Inför julhelgen när vinterkylan slog till, kunde vi också konstatera att 
luftvärmepumpen som är 14 år gammal behöver bytas. En investering på 40 000 
kronor som föreningen nu måste göra.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


