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NYHETSBLAD INFÖR JULEN 2010 
2010 närmar sig sitt slut och det har varit ett fantastiskt år för Östmarksbygden. Vi har fått 

mycket positiv publicitet tack vare nya Memphis Café, planerna på ny affär, crosskart-

debuten, kyrkans arkitektbesök, auktionen på Hagen, nostalgifesten i Parken och så vidare. 

Bygden lever verkligen och många eldsjälar ska ta åt sig av äran.  

 

 Vi i Föreningen Östmarksbygden vill som vanligt informera er om vår verksamhet, och om ni 

har några synpunkter eller idéer, så tveka inte att höra av er till någon av oss i styrelsen. 

Nedan presenteras konkreta exempel på insatser från det gångna året, för mer information 

och intressant läsning, besök www.ostmark.se.   
 

Östmarkskorsningen/mack/affär 

I dagarna jobbas det för fullt med att planera för ny 

affär och drivmedelsstation. Eva i Boa satsar på att 

bygga livsmedelsaffär och föreningen siktar på att 

genomföra markarbetena i kombination med inköp 

av ovan-jord-anläggning för bränsle.  
 

Arbetet med att öppna upp landskapet i 

Östmarkskorsningen fortsatte i år med att Henry 

och Marits får fick flytta in på området ner mot 

Röjdälven. 

Östmarksdagarna 

Föreningens huvudsakliga roll under 

Östmarksdagarna är att hålla ihop programmet. 

Marknadsföringen i Torsbybladet, där all 

information läggs på mittuppslaget, får många 
blickar att riktas mot Östmark vilket också märktes 

på besöksantalet.  

Aktiva arbetsgrupper 

Inom föreningen finns ett flertal arbetsgrupper där 

Östmarks bygde- och kyrkokör är bland de 

flitigaste. Skoterarbetsgruppen jobbar entusiastiskt 

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.  

Utdelning av bidrag/stipendier 

Vår framtidsfond växer fortsatt stadigt tack vare 

många kondoleanser vilket möjliggör bidragen. 

 

Priset ”skolans bästa kompis” delades ut till 

framröstade elever på Sörmarks- och Östmarks 

skola, årets vinnare av priset var Eline Dedorsson 

och Moa Martinsson.  

 

Vi delade för fjärde året i rad ut "stipendiet till 

Gunnar Ehnes Minne" och i år gick det till Louise 

Nilsson, Sörmarks skola.  

 

Vi delade ut ”extra barnbidrag” till 15 nyfödda i 

Östmarksbygden vilket var en ökning med 5 födda 

jämfört med året innan. 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 5 december. 

 
 

 

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT 2010! 
 

Önskar styrelsen; Johnny Augustsson, Eva Eriksson, Roger Ericsson, Gert Högfeldt, Anders Larsson, 
Leif Larsson, Tony Larsson, Marit Ludvigsson, Lars-Ove Martinsson, Lena Persson Måwe, Glenn 

Olsson, Peter Sahlström, Birgitta Sundberg och Marcus Uvefalk.  

http://www.ostmark.se/


Vad händer i Östmark? 

• Söndagen den 28 nov. kl. 18.00. Adventskonsert i Östmarks kyrka, Östmarks Bygde- och 
Kyrkokör medverkar. 

• Lördagen den 4 dec. kl. 18.00. Konsert med Rayburn Anthony, Cina Samuelsson och Erik 
Lihm.  

• Måndagen den 13 dec. kl. 18.00 Luciafirande med elever från Östmarks skola. 
Kaffeservering efteråt i församlingshemmet.  

• Juldagen kl. 07.00 Julotta. Östmarks Bygde- och Kyrkokör medverkar. 
• Annandagen kl. 18.00 Julkonsert. Östmarks Bygde- och Kyrkokör medverkar samt lokala 

musiker. 
 
För fler nyheter gå in på ”Östmarksportalen” Östmarks webbsida www.ostmark.se  
Om Du har nyheter som du tycker ska vara med på webbsidan, gå in på Östmarksportalen och 
skicka nyheten online. Det går också bra att ringa Gert på tel. 070-6589814.  
Nyhetsbladet går även att ladda ner från webbsidan. 
Vill Du bli medlem och stödja verksamheten i Föreningen Östmarksbygden? Betala då in 
medlemsavgiften för 2011 kr 100,-/familj med bifogat inbetalningskort eller ta med kortet till 
Östmarks Handel och betala där. 
 
Annons 

Öppettider under julen:  
Julafton 9-12, Juldagen stängt, Annandag Jul 13-16 

Ordinarie öppettider: Månd-fred 9-18, lörd 9-16, sönd 13-16 
Varmt välkomna önskar vi er alla! 

  

 God Jul & Gott Nytt År 

önskar vi på 

ÖstmarksHandels AB 

 

Julmarknad Lördag 27/11 
 

Ute kl. 10-14 finns föreningar med div. försäljning 
Inne kl. 9-14har vi avsmakning av julmat från Hemgården 

Vinn Östmarkstomten 2010! Vad heter han? 
Alla som handlar för minst 300:- får vara med och gissa hans namn 

fram t.o.m. Lucia. Kom in och se så fin han är! 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
PlusGirot INBETALNING/GIRERING A 
Meddelande till betalningsmottagaren  
Medlemsavgift för: (namn och telefonnummer) 

Till Plusgirokonto 
40 15 76-4 
 

 Betalningsmottagare (endast namn) 
Föreningen Östmarksbygden 
 

 Avsändare (namn och adress) 
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