
 
 
 
  
 
 

 
Föreningen Östmarksbygden 

 
Styrelsearbetet under det gångna verksamhetsåret har bedrivits av Johnny Augustsson, Marcus Blomqvist, Eva Eriksson,  
Roger Ericsson, Gert Högfeldt, Leif Larsson, Tony Larsson, Marit Ludvigsson, Lars-Ove Martinsson, Glenn Olsson,  

Björn Sandborgh, Lina Stenbäck och Birgitta Sundberg.  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
Föreningen Östmarksbygdens sjuttonde verksamhetsår har varit innehållsrikt. Nedan presenteras konkreta exempel på insatser från 
verksamhetsåret, för mer information och intressant läsning, besök www.ostmark.se.   
 

Östmarksdagarna 
Årets Östmarksdagar fick även i år tyvärr ställas in 
pga pandemin. Allas förhoppning är att 2022 ger 
oss förutsättningar så att vår vackra bygd återigen 
kan leva upp kring socialt umgänge och en vecka 
fylld med aktiveter. Nytt planeringsmöte för 
arrangerande föreningar planeras under våren. 

Östmarksbygdens Tankstation 
Din-X hanterar fortsatt alla bränsleleveranser och 
under året har ett flertal kampanjer genomförts med 
rabatter. Drivmedelsförsäljning håller fortsatt bra 
nivåer och årsvolymen ligger strax under 600 000 
liter. Överskottet går fortsatt tillbaka till 
Östmarksbygdens Framtidsfond.  

Utdelning av bidrag/stipendier 
Vår Framtidsfond fylls stadigt på vare många 
kondoleanser och överskott från 
drivmedelsförsäljningen, vilket möjliggör bidrag 
och satsningar.  
 
För fjortonde året i rad delade Föreningen 
Östmarksbygden ut extra barnbidrag till nyfödda 
under året 2020/2021 (Första juli till sista juni). 
Hela 6 barn föddes under året; Medfinansiärer i 
barnbidragen är Swedbank och Östmarks 
församling. 
 
Vår årliga grötfest kring första advent på 
Servicehuset i Gömmanberg fick även i år anpassas 
pga Covid-19 till en smörgåstårtfest. Och det 
viktigaste är ju ändå att skapa lite feststämning för 
de äldre. 
 
Under året har föreningsbidrag utdelats till:  
Östmarksbygdens Allians för 
arrangerande av teater för barn och 
unga. Östmarks IF för byggnation 
av utegym. 
 
Stipendier delades ut och en 
gångtunnel invigdes i centrala 
Torsby för att högtidliggöra 
Gunnar Ehnes 100-årsdag den 9 oktober. 

 
 

 
 
Linn Persson och Eric Bönström premierades med 
stipendier för deras framgångar inom skidskytte och 
crosskart. 

Ansökan om föreningsbidrag 
Sista dag att söka föreningsbidrag 2022 är sista 
april. Läs mer på www.ostmark.se/framtidsfonden. 
 
 
Som ordförande under verksamhetsåret vill jag rikta ett stort tack till styrelsen 
samt arbetsgrupperna för ert ideella engagemang. Det kräver tid och kraft att 

utföra era uppdrag och utan dessa insatser kan inte föreningens verksamhet 
bedrivas. Vill även rikta ett varmt tack till alla andra som på alla sätt 

bidrar till föreningens verksamhet och hoppas att ni känner 
föreningens och bygdens tacksamhet för ert stöd! 

 
 

Östmark den 3 april 2022 
 
 

Glenn Olsson 
Ordförande Föreningen Östmarksbygden  


