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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, Leif Larsson, Marit Ludvigsson, Lars-Ove Martinsson, Lena Persson Måwe, Glenn Olsson, Peter
Sahlström, Birgitta Sundberg och Marcus Uvefalk.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008
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
Förra årets påbörjade uppröjning har under 2008
slutförts. Det tidigare igenväxta landskapet är
numera öppnat igen. Att passera genom området
idag är en fröjd med tanke på hur det såg ut
tidigare. Inför våren väntar ytterliggare maskinell
putsning på alla gräsytor för att förbereda för
betesdjur.
I arbetet med att hitta lösningar för en ny mack i
Östmark pågår förstudien under hela 2009. Olika
koncept har startats, bl.a. Bymacken, och vi inom
föreningen arbetar nu med att hitta rätt i denna
djungel. Förstudien har även tagit fram ritningar för
en ny affär, och under året hoppas vi på att finna
finansieringslösningar kring detta.

Utdelning av bidrag/stipendier
Vår framtidsfond växer fortsatt stadigt och
föreningen har valt att under året ge bidrag till ett
antal insatser: En ”grötfest” har sedvanligt
arrangerats vid Servicehuset i Gömmanberg för att
skapa lite feststämning för de äldre. Priset ”skolans
bästa kompis” delades ut till framröstade elever på
Sörmarks- och Östmarks skola, årets vinnare av
priset var Arvid Rattfeldt och Julia Rindberg.
Vi delade för tredje året i rad ut "stipendiet till
Gunnar Ehnes Minne" och i år gick det till Olle
Kärnquist, Östmark. Han fick stipendiet för sin
detaljrika och finurliga berättelse om
skogsavverkning.
Under 2008 påbörjades utdelning av ett ”extra
barnbidrag” till alla nyfödda i Östmarksbygden.
Medfinansiärer i detta projekt är Nordea och
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!
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Östmarks församling. Symboliskt är detta en viktig
handling då våra nya förmågor på bygden också är
vår framtid. Utdelning av dessa barnbidrag kommer
att ske under Östmarksdagarna.

Kvarnen i Röjdåfors
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
även för första gången ett ”Trissrally”. Små
numrerade björktrissor släpptes i Röjdälven, de
första trissorna i målet längre ner i älven fick pris.

Kolmilan under Östmarksdagarna
För fjärde året i rad genomfördes arbetet med
kolmilan i Östmark. Även i år var detta en populär
mötesplats där både gammal som ung tog chansen
att vakta milan eller titta förbi på en kopp kaffe
alternativt en kolbulle. Nätterna igenom hördes
skratt och sång från milan som verkligen fyller en
viktig social funktion. Milan tändes av ”Årets
Östmarking 2007” Eva Eriksson.

Webbsidan www.ostmark.se
Föreningens arbete med att utveckla en portal för
Östmark fortsätter i samma framgångsrika takt.

Aktiva arbetsgrupper
Föreningen driver i nuläget ett flertal arbetsgrupper;
Jakt, Skoter, Kvarnen, Östmarksdagarna, Milan,
Östmarkskorsningen/mack. Bygdekören har under
året bytt namn till Östmarks bygde- och kyrkokör.

Lämbacken den 21 februari 2009
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