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Föreningen Östmarksbygden
- Framtid och utveckling!
Styrelsearbetet under det gångna verksamhetsåret har bedrivits av Evert Andersson, Johnny Augustsson, Eva Eriksson, Roger
Ericsson, Gert Högfeldt, Anders Larsson, Leif Larsson, Marit Ludvigsson, Lars-Ove Martinsson, Lena Persson Måwe, Glenn
Olsson, Peter Sahlström, Birgitta Sundberg och Marcus Uvefalk.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
Föreningen Östmarksbygdens fjärde verksamhetsår har varit innehållsrikt. Nedan presenteras konkreta exempel
på insatser från verksamhetsåret, för mer information och intressant läsning, besök www.ostmark.se.

Östmarkskorsningen/mack/affär

Kvarnen i Röjdåfors

Arbetet med att öppna upp landskapet i
Östmarkskorsningen blev äntligen slutfört i våras
då Harald Eriksson körde över markerna med sin
maskin.

Arbetsgruppen har genomfört ett antal arbetsdagar
som vanligt vid kvarnen. Mjölet som mals används
flitigt av våra finngårdar på Finnskogen, då det
givetvis är ett mervärde med lokalt producerat
skrädmjöl. Under Östmarksdagarna
genomfördes”Trissrallyt” där små numrerade
björktrissor släpptes i Röjdälven. De första trissorna
i mål fick pris. Förstapris togs hem av Kaja Husmo.

Arbetet fortsätter med att finna en slutlig lösning på
en nyöppnad drivmedelsstation . En entreprenör
som vill driva anläggningen finns och bygglov
beviljades i december. Närmast ligger att klargöra
bidragsfrågan hos Länsstyrelsen.

Utdelning av bidrag/stipendier
Vår framtidsfond växer fortsatt stadigt tack vare ett
flitigt nyttjande av kondoleanser.
Priset ”skolans bästa kompis” delades ut till
framröstade elever på Sörmarks- och Östmarks
skola, årets vinnare av priset var Erik Lind och Elin
Haraldsson.
Vi delade för fjärde året i rad ut "stipendiet till
Gunnar Ehnes Minne" och i år gick det till Lina
Bonander, Östmark.
Under Östmarksdagarna delades vårt ”extra
barnbidrag” ut till 10 nyfödda i Östmarksbygden
vilket givetvis var fantastiskt kul. Medfinansiärer i
detta projekt är Nordea och Östmarks församling.
Vår ”grötfest” arrangeras sedvanligt vid
Servicehuset i Gömmanberg för att skapa lite
feststämning för de äldre. I år den 28 november.
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!

Föreningen Östmarksbygden
Org. nr. 802421-4564
Postgiro 40 15 76-4

Kolmilan under Östmarksdagarna
Milan tändes av ”Årets Östmarking 2008” John
Eriksson. I år tog Rännbergs IK över
milarrangemanget och skötte det med stor bravur.
Att milan är populär går inte att ta miste på, och att
RIK kommer att driva detta vidare med stort
engagemang är vi övertygade om.

Upprustning av Haggata
Tack vare ett mycket generöst bidrag från Henry
Berggren har en upprustning av Haggata påbörjats.
Grävarbeten och ny beläggning har hittills hunnits
med, och fortsättning kommer ske till våren.

Övriga aktiva arbetsgrupper
Inom föreningen finns i nuläget ett flertal
arbetsgrupper där Östmarks bygde- och kyrkokör är
bland de flitigaste. Skoterarbetsgruppen jobbar
entusiastiskt på inför vintern med att utveckla
skoterledsnätet ännu mer.
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