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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 
Föreningen Östmarksbygdens tionde 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 
Drivmedelsförsäljning håller fortsatt bra nivåer och 
årsvolymen ligger över 600 000 liter. Överskottet 
går tillbaka till Östmarksbygdens framtidsfond för 
framtida projekt. Stort tack till alla som väljer att 
tanka lokalt! Under året har Östmarks Handel 
asfalterat ytan och Torsby kommun har flyttat in 
med miljöstation och bidragit till att offentlig toalett 
nu finns på plats.  

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.  

Aktiva arbetsgrupper 
I Inom föreningen finns ett flertal arbetsgrupper där 
Östmarks bygde- och kyrkokör är bland de 
flitigaste. Skoterarbetsgruppen jobbar på inför 
vintern med att utveckla skoterledsnätet ännu mer. 
Jaktarbetsgruppen arrangerade sin årliga rävjakt i 
mars, en fin avslutning på jaktsäsongen som blivit 
mycket uppskattat. 

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 
Kvarndagen med servering och försäljning av 
nymalt mjöl.  

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 
möjliggör att föreningen under slutet av 2014 kan 
slutamortera lånen och återigen bygga upp kapitalet 
i fonden. 
 
Priset ”Skolans bästa kompis” delades ut till 
framröstade elever på Sörmarks friskola och 
Östmarks skola, årets vinnare av priset var Simon 
Löfberg och Leon Johansson-Nordqvist.  
 
Vi delade för sjunde året i rad ut "stipendiet till 
Gunnar Ehnes Minne" och i år gick det till Julia 
Fridlund från Sörmarks Friskola . 
 
Vi delade ut ”extra barnbidrag” till 8 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 14 dec.

 
 
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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