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

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
Föreningen Östmarksbygdens elfte verksamhetsår har varit innehållsrikt. Nedan presenteras konkreta exempel
på insatser från verksamhetsåret, för mer information och intressant läsning, besök www.ostmark.se.

Östmarks kyrka 250 år

Kvarnen i Röjdåfors

Med stöd från Torsby kommun genomfördes ett
projekt med syfte att lyfta fram Östmark kyrkas 250
års jubileum. Detta gjordes med pompa och ståt och
celebra gäster såsom Sonja Aldén, landshövding
Kenneth Johansson, biskop Esbjörn Hagberg mfl.
I projektet genomfördes större slyröjningsinsatser
längs den gamla bygatan. En informationstavla
uppfördes framför församlingshemmet.

Under Östmarksdagarna genomfördes Kvarndagen
med servering och försäljning av nymalt mjöl.

Östmarksbygdens Tankstation
Drivmedelsförsäljning håller fortsatt bra nivåer och
årsvolymen ligger fortsatt över 600 000 liter.
Överskottet går tillbaka till Östmarksbygdens
framtidsfond för framtida projekt. Stort tack till alla
som väljer att tanka lokalt!

Nya arbetsgrupper
Inom föreningen finns ett flertal aktiva
arbetsgrupper med allt ifrån jakt till bygdekör. I år
har också ett antal nya grupper bildats där vi
planerar att presentera lite nya projekt under 2016.

Östmarksdagarna
Föreningens huvudsakliga roll under
Östmarksdagarna är fortsatt att hålla ihop
programmet. Marknadsföringen i Torsbybladet, där
all information läggs på mittuppslaget, får många
blickar att riktas mot Östmark.

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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Utdelning av bidrag/stipendier
Vår framtidsfond fylls stadigt på vare många
kondoleanser vilket möjliggör bidrag och
satsningar. Storsatsningen på ny drivmedelsstation
tömde fondens resurser och föreningen fick även ta
lån. Överskottet från försäljningen av drivmedel
möjliggjorde att föreningen under slutet av 2014
kunde slutamortera lånen och bygger nu återigen
upp kapital i fonden.
Priset ”Skolans bästa kompis” delades ut till
framröstad elev på Östmarks skola, årets vinnare av
priset var William Rückert.
Vi delade ut "stipendiet till Gunnar Ehnes
Minne" och i år gick det till Matilda Antonsson.
Vi delade ut ”extra barnbidrag” till 7 nyfödda i
Östmarksbygden vilket var en mycket bra nivå
ännu ett år. Medfinansiärer i detta projekt är
Swedbank och Östmarks församling.
Vår ”grötfest” arrangerades sedvanligt vid
Servicehuset i Gömmanberg för att skapa lite
feststämning för de äldre. I år den 29 nov.

Östmark den 1 maj 2016
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