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Årsmöte

Glöm inte
årsmötet i
november.

Information om tid och
plats på konsum, IP och
hemsidan

Hjälp oss
utveckla IP

Har du ideér och
förslag, kom med
dem till oss.

Tufft för
HSK när
kanslit minskar
öppettiderna.

Sponsra Hagaströms sportklubb

För att fortsatt kunna bedriva en bra verksamhet
behöver vi allt stöd vi kan få. Vi erbjuder alla företag
bra avtal som både gynnare Hagaström och företaget.

Ordförande Per-Olof Pehrsson har ordet

Hej alla Hagaströmmare. Förhoppningsvis har vi nu fått igång vår klubbtidning så att ni kan
få information om vad som händer i Hagaström. HSK-kontakten har legat nere i 5 år men
har nu återuppstått. Vi hoppas att vi kan ge ut den sex gånger per år. Det är naturligtvis
beroende på om vi kan lösa den ekonomiska frågan för tidningen men vi hoppas att ni i Hagaström tycker att den är viktig och hjälper till.
Fotbollssäsongen har precis avslutats och vi har haft fullt med ungdomar som varit med och
kämpat i alla serier, tyvärr lyckades varken dam eller herrlagen klara sig kvar, men vi tar
nya tag till nästa år. Nu stundar hockey och skridskosäsongen. Vi hoppas på en lagom kall
vinter eftersom kommunen inte verkar ha något intresse för att satsa på Hagaströms IP när
det gäller konstfruset. Vi har lämnat ett förslag på en konstfrusen anläggning för endast 6,
7 miljoner då vi både får konstfrusen skridsko- , hockey och bandybana samt konstgräs till
fotbollen. Vill du hjälpa till att driva frågan?
För att få ihop fulla lag i ungdomshockeyn har vi ett samarbete med Gävle GIK, vilket är
roligt eftersom vi kan behålla ungdomarna längre i vår förening. Skridskon har många roliga
saker att se framemot eftersom vi har flera åkare som slåss om landslagsplatser och två
tjejer med i kommande OS-satsning.
Tyvärr har vi förlorat mycket intäkter de senaste åren på grund av fritidsklubben, Fritidsgården och Bingolottos tillbakagång, dessutom har vi fått minskade anslag och högre hyreskostnader från kommunen det har inneburit att vi tvingats minska Ingmars tid på kansliet.
Han jobbar nu bara halvtid, det innebär mer ideelt arbete om vi inte kan öka intäkterna på
något sätt.
Idag består Hagaström av fyra sektioner, men det finns utrymme för fler. Har du ideer och
förslag tveka inte att höra av dig till oss

Unikt för Gävle är skridskoklubben
Hagaströms SK
Vill du prova
på skridsko.
Vi kör skridskooch skrinnarskola
varje lördag på
Läkerol arena.
Ta kontakt med
Mauritz Bomark
026 19 82 45.

Landslagets fotbollsskola.

För våra yngsta, så har vi även i
år genomfört Landslagets fotbollsskola. I år har vi kört denna
satsning för pojkar och flickor
födda 99-02. Det har varit jättekul att komma ner på IP vid
5-tiden på tisdagar och sett hur
våra två planer har fyllts med ett
100-tal tjejer och killar som har
tränat och haft kul med fotbollen.
Vi ses nästa år igen

Hockeysatsningen i Hagaström ger samarbete
med GGIK

Hockeysektionen har under några år haft svårt att få tillräckligt många
killar att spela hockey i de äldre hockeylagen och det har gjort att
Hagaströms lagen lagts ner väldigt tidigt, nu satsar vi på att samarbeta med Gävle GIK, så i år är ett lag en blandning mellan klubbarna. De
yngre lagen är dock fortfarande rena Hagaströmslag.

Sörby Handelsträdgård sponsrar
Hagaströms SK

Hagaströms Sportklubb 40 år
Hagaströms SK börjar bli aningen till åren och det vill vi naturligtvis fira. När vi fyllde 30 år
gjordes en liten skrift om Hagaström vi tänkte följa upp och göra en utställning och en liten
tidskrift om Hagaströms SK:s historia. Har du bilder eller minnen vore vi tacksamma om du
kunde bistå oss med detta. Vi behöver också några som har intresse att delta genom att leta
material, skriva texter och samla bilder. Är du intresserad, ta kontakt med Kansli 197966
eller Pelle Hallberg 197616.

OS nästa för våra skrinnare
Två Hagaströmmare med i den satsning som
SOK gör inför nästa OS. Emma Wallgren och
Johanna Östlund två av våra framgångsrika
skrinnare har nu börjat sin satsning mot OS
i Vancover. De ingår i en grupp på fem tjejer
som ska få möjlighet att köra till sig en
plats i OS laget. Vi hoppas naturligtvis att vi
får vår fjärde och femte OS representant
från Hagaström. Sist ut var Bo König 1992 i
Alberville.

Studiecirkel om gamla
Hagaström
Kan du mycket om gamla Hagast-

röm eller vill du lära dig mer om hur
Hagaström utvecklats och vad som
hänt på drygt hundra år. Just nu
pågår en studiecirkel som leds av
Olle Lundgren. Vore det intressant?
Ta kontakt med Ingmar på kansliet
för mer information.
Läs mer om Wockatzgården och
seminariet på sista sidan.

Dam- och herrlaget i fotboll

För herrarna har det inte riktigt velat lossna denna säsong, där man gick in med en målsättning om att vara med och kriga i toppen. Tyvärr förlorade man några viktiga matcher
som gjorde att man ramlade ur. Vi tar nya tag inför nästa säsong och har redan gjort klart
med nya tränare. Det är Ulf Eliasson och Krister Jonsson som närmast har tränat Korsnäs
som kommer att träna laget. Målsättningen inför 2008 är att vi skall upp till div 4 direkt.
För damerna har säsongen varit ett mellanår. Vi har haft en generationsväxling i laget och
dom nya unga spelarna har inte riktigt hängt med i tempot som är i div 3. Vi kommer att
arbeta vidare med i stort sett samma lag inför 2008 och målsättningen är att vi skall tillbaka till div 3 direkt.
										
Lars Flintberg

Plats för reklam
Här kan du som
företag synas!!!

Rinkbandy i Hagaström

I Hagaström har vi en tradition på att spela Rinkbandy
och för alla intresserade finns det möjlighet att delta
i den årliga gatuserien. Gatuserien har funnits i 40 år!!
Den är helt unik i Sverige. Anmäl intresse till Arne Sköld
197733 eller kansli 197966

Sponsra Hagaström

För att kunna bedriva en bra ungdoms verksamhet behövs det pengar. Vi har tidigare
haft förmånen att bedriva både Fridebo
fritidsgård och fritidsklubbsverksamhet
som gjorde att vi kunnat bemanna kansliet
och haft en service till ledarna och sektionerna. Kansliet har haft ansvar för alla
administrativa uppgifter samt alla gemensamma arrangemang. Tyvärr har vi inte
dessa möjligheter idag eftersom vi inte
längre har uppdrag att driva varken Fridebo
eller fritidsklubben. För att kunna fortsätta ge barn och ungdomar i Hagaström
chansen att kunna delta i våra verksamheter behöver vi förstärka kassan. Kanske du
eller ditt företag vill hjälpa oss. Ta kontakt
med kansliet, så får du veta mer.

För att kunna ge ut HSK
kontakten måste vi kunna
betala tryckkostnad m.m. Vill
du ha en annons som syns i
Hagaström/Lexe så
hör av dig till
kansliet.
026-197966

www.sandvikenstryckeri.se
Sandvikens Tryckeri sponsrar
Hagaströms kontakten.

Wockatzgården och
seminariet i Hagaström

Justus Bertram Wockatz(1856-1940)
grundade 1906 ett mindre folkskoleseminarium i Hagaström. Han var fil.kan i
religion och folkskolelärare. Han tjänstegjorde som skolinspektör i Hälsingland
där han såg ett behov att småskollärarutbildning med större bredd och djup än
de som gavs vid landstingsseminarierna.
I Hagaström fann han en lämplig plats,
fortfarande präglad av jordbruk med
framväxande industri och en knutpunkt
till omvärlden genom järnvägen. Rektorsbostaden, kallad Wockatzgården, uppfördes 1912. Den är restaurerad efter
de gamla ritningarna av Pierre och ser
idag ut som vid uppförandet. Det fina
läget mot ån och närheten till seminariet som idag är rivet var naturligtvis
planerat. Idag finns endast allén och lite
grand av grunden kvar från seminariet.
Lärarutbildningen togs 1920 över av
staten som drev den vidare till 1932/33,
men byggnaden användes som skola fram
till Hagaströms skolan byggdes 1951.
Under kriget var seminariet en militärförläggning senare var det tandsköterskeutbildning där. Seminariet revs 1970.
Wockatzsgården donerades till Gävleborgs barnavårdsförbund och invigdes
1935 till ett hem för ogifta mödrar.
			

Olle Lundgren

Bli HSK:are
		
		

Senior 250 kr
Junior 150 kr
Familj 300 kr

Sätt in pengar med namn och
adress på pg. 232325-1

Alla barn och vuxna som deltar i Hagaströms
SK:s aktiviteter måste vara medlemmar i
klubben.

