
 
  
 
 
 
 

 
Föreningen Östmarksbygden  
Org. nr. 802421-4564 

 
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 2017 
Föreningen Östmarksbygdens trettonde verksamhetsår har varit innehållsrikt. Nedan presenteras konkreta exempel på insatser från 
verksamhetsåret, för mer information och intressant läsning, besök www.ostmark.se.   
 

Ny webb, Facebook och t-shirts 
Under hösten lanserades ny webb med webbshop 
där t-shirts med tryck såsom ”Östmarking”, 
”Metbäcking” osv säljs. Även ett Facebook-konto 
har aktiverats där vi ser att vi fortsättningsvis 
informerar och marknadsför aktiviteter i bygden. 

Kvarnen i Röjdåfors 
Arbetet med att färdigställa rosteri och skalmaskin 
fortsätter och under kommande säsong är 
målsättningen att hela produktionskedjan skall 
nyttjas. Under Östmarksdagarna genomfördes 
Kvarndagen med servering och försäljning av 
nymalt mjöl. Ett arbete pågår även kring att 
finansiera en renovering av kvarndammen med 
bevarande av vattenspegeln. 

Östmarksbygdens Tankstation 
Drivmedelsförsäljning håller fortsatt bra nivåer och 
årsvolymen ligger strax under 600 000 liter. 
Överskottet går tillbaka till Östmarksbygdens 
framtidsfond för framtida projekt. Diskussioner har 
förts med leverantörer som kan möjliggöra 
företagskort där vi inom kort planerar att presentera 
en nyhet. 

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. Ett möte planeras 
med de aktörer som arrangerar evenemang under 
Östmarksdagarna för att skapa tidig dialog om 
kommande års folkfest. 

Utdelning av bidrag/stipendier 
Vår framtidsfond fylls stadigt på vare många 
kondoleanser vilket möjliggör bidrag och satsningar. 
 
Vi delade ut "Stipendiet till Gunnar Ehnes 
Minne" i samarbete med Torsby kommun och 
Östmarks Hembygdsförening och i år gick det till 
Ella Marklars. 
 
Vi delade ut ”extra barnbidrag” till 5 nyfödda i 
Östmarksbygden nämligen; Vilda Johansson, Alice 
Lind, Mio Andersson, Phy Lindberg och Milton 
Olsson. 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 16 december.

 
 
 
 
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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