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Initiativtagare Bengt Hellström
Den gamla Härelokalen i Indal var nedsliten och 
omodern och omfattande reparationer krävdes 
för användning i framtiden. Likartade förhål-
lande gällde även den närbelägna Sockenstugan. 
Idén väcktes om att bygga en helt ny samlings-
lokal. Initiativtagare och eldsjäl var dåva-
rande kyrkoherden i Indal Bengt Hellström. 

Första årsstämman 6 mars 1969
Den första årsstämman ägde rum på Socken-
stugan den 6 mars 1969. Från de omfattande 
stadgarna kan nämnas: att föreningens firma är 
Härelokalens Byggnadsförening, att medlem 
skall deltaga i föreningen med en insats av 25 
kr, att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter varav 
en ledamot utses av Indals-Lidens kommun 
och en av Indals församling samt 4 suppleanter, 
att revisorerna skall vara 3 jämte 2 suppleanter 
varav 1 revisor och 1 suppleant utses av Indals-
Lidens kommun. Kommunens och församling-
ens obligatoriska medverkan har senare slopats.

Den första styrelsen bestod av: Bengt Hellström 
(ordf.), Bengt-Olov Ytterbom, Sigurd Anders-
son, Sigfrid Åsen, Sven-Olof Aronsson, Jonas 
Hammarström och Arne Nordlander. Sigfrid 
Åsen utsågs även till föreningens föreståndare. 

Byggstart 3 november 1969
Arkitekt Anders Nyqvist från Härnösand fick 
uppdraget att rita Häreborgslokalen. Kraven 
var bl.a. att det skulle finnas en stor samlings-
lokal med plats för 200 personer, bibliotek, gil-
lesstuga, motionshall, bar, bastu, sammanträ-
desrum, kontor och utrymme för filmvisning.

Byggnadens utformning väckte uppmärksam-
het. Den fick genom sin runda form namnet 
”tårtan” och varje utrymme blev en ”tårtbit”. 
Byggnaden fick en öppen innergård utan 
tak, en opraktisk lösning särskilt vintertid.

Efter sedvanligt anbudsförfarande antogs 
byggnadsfirman Nylander och Berglunds an-

Indals gamla sockenmagasin före rivningen 
och uppförandet av allaktivitetshuset Häre-

borg. Foto: Curt Assarsson.
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bud om 1 450 000 kr. Finansieringen löstes 
på så vis att Indals-Lidens kommun bidrog 
med 500 000 kr, Indals församling 100 000 
kr och Statens nämnd för samlingslokaler 400 
000 kr. Därtill ett bottenlån hos jordbruks-
kassan på 275 000 kr. Återstoden 175 000 
kr anskaffades senare. Kommunen lovade att 
utbetala ett årligt driftsbidrag på 50 000 kr.

Invigning 29 november 1970
Den nya samlingslokalen Häreborg i Indal in-
vigdes under högtidliga former i närvaro av bl 
a landshövdingen Hjalmar Nilsson och bisko-
pen Arne Palmqvist. Senare på invigningskväl-
len bjöds det till dans med Mixers orkester.

Kupolen byggdes 1993
Fortlöpande underhåll och förbättringar av 
lokalerna har krävts under årens lopp. Bland 
de större åtgärderna kan nämnas ommålning-
en 1983 utförd av firma Alf Bergström. År 
1993 lades ett nytt tak och samtidigt byggdes 

en kupol över den öppna innergården. Bygg-
nadsfirman Nylander och Berglund fick för-
nyat förtroende. Sundsvalls kommun bidrog 
med 3 600 000 kr och länsarbetsnämnden 
betalade hälften av lönekostnaden för bygg-
nadsarbetarna. För att minska uppvärmnings-
kostnaden installerades bergvärme 2002.

Häreborg ett allaktivitetshus
Syftet med byggandet av Häreborg var att skapa 
ett allaktivitetshus.  Bland de mera långvariga 
arrangemangen kan noteras: bio, bingo, schack, 
dans inkl. kurser, kyrkans barntimmar, loppis, 
musikcafé, musikforum, spelmansstämmor, 
teater, personliga fester, sammanträden m.m.

Sundsvalls kommun är en viktig hyresgäst. Se-
dan starten 1970 finns ett välbesökt bibliotek 
och för ca 15 år sedan flyttade ungdomsgården 
in i Häreborg. Under våren i år inryms även 
dagis i brist på annan lokal. Baren (pizzerian) 
drivs av privat entreprenör. ”Härefestivalen” 

Äldre flygbild. Pilen markerar platsen för det blivande Häreborg. Vid fototillfället 
fortfarande Indals sockenmagasin. Foto: Lilljeqvist
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har blivit ett återkommande arrangemang. 
Under 2010 drivs ”Projekt Indal” på Hä-
reborg av studieförbundet NBV och Junis.

Brett utbud med nya aktiviteter
Verksamhetens fokus ligger i dag på att yt-
terligare bredda utbudet med nya aktivite-
ter. Ett mycket populärt inslag är söndags-
danserna som blivit en stor succé. Under 
2009 ordnades på försök en gods- och lös-
öresauktion. Intresset blev rekordstort, så ny 
auktion 2010 är inplanerad. ”Häresalonger” 
var en ny satsning med välmatat julbord, 
teater och spex. En ny teater-generation i 
Indal har sett dagens ljus. ”Vaduvill” – en 
kulturförening i Indal bildades den 3  mars 

2010 och har spännande framtidsplaner. En 
spelmansstämma kommer att arrangeras i 
samarbete med Indals Hembygdsförening. 
Musikforum fortsätter sin framgångsrika verk-
samhet. Under året kommer dessutom Häre-
borgs 40-års jubileum att uppmärksammas 
på olika sätt. Se hemsidan: www.hareborg.se.

Vidar Viksten
Indal

Vi efterlyser foton som anknyter till de 
många aktiviteter som varit på Häreborg 
under årens lopp. Har du någon bild, gam-
mal eller ny, är vi tacksam om du hör 
av dig till Vidar Viksten 060 – 921 84.

Vaduvill är en kulturförening som just sett 
dagens ljus i Indal. Första mötet var ons-
dagen den 3 mars 2010. Vaduvill arrang-
erar bl a Härefestivalen och Häre Salonger.

Härefestivalen
Härefestivalen blir en riktig sommar-
fest 2010, fredag – lördag 30 -31 juli. 
Festgeneral är Håkan Alfredsson. I år fi-
rar Härefestivalen 5 årsjubileum! Pro-
gram och artister kommer att annonseras 
på hemsidan: w w w. v a d u v i l l . n u .  

Häre Salonger
Häre Salonger showar vidare. Vaduvill har 
växt fram ur gänget som skapade Häre Salong-
er. De två föreställningarna i december 2009 
blev en succé. Självklart återkommer vi i år.

Mer kul (tur) i Indal
Vaduvill har som målsättning att arrangera 
kulturaktiviteter som: festivaler, konserter, te-
ater, kulturella evenemang, föreläsningar, kur-
ser och samverkan med andra föreningar. Som 
föreningens namn antyder anser vi att det inte 
finns några gränser för vad vi vill och kan göra.       
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Finns idéerna så finns möjligheterna! 

Vaduvi l lgänget just  nu:

 Ordf.:   Håkan Alfredsson   070-555 17 04
 Vice ordf.:   Ann Chatrine Bodeby
 Sekr.:   Anna Englund  060-925 22
 Kassör:   Anders Petersson   070-319 67 85
 Ord. led.:   Jens Nilsson   070-291 90 32
 Ord. led.:   Maria Åman  070-661 74 41
 Suppl.:   Christer Öhlén   070-252 25 04
 Suppl.:   Linda Sjöberg   070-676 20 95
 Suppl.:   Eva Fahlberg   060-931 27
 Suppl.:   Eva Näsman   070-678 91 37

Välkommen att bli medlem och stötta vår verksamhet. 
Kontakta styrelsen för information eller titta in på www.vaduvill.nu. 

Vaduvill genom Maria Åman

Historiska bilder från bildandet av kulturföreningen Vaduvill i Häreborg, Indal onsdagen den 
3 mars 2010. Fr. vä.: Maria Åman, Håkan Alfredsson, Anders Pettersson, Anna Englund, 

Linda Sjöberg, Eva Fahlberg och Ann Chatrine Bodeby. Foto: Bo Renander.


