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2012 närmar sig sitt slut och det har varit ännu ett fantastiskt år för Östmarksbygden. 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 
Den 18 februari 2012 invigdes vår nya mack och 

affär av landshövding Eva Eriksson. En stor dag för 

Östmarksbygden. 
 

Arbetet som påbörjades 2007 gav slutligen frukt 

tack vare ett otroligt stöd från bygdens folk, lokala 

föreningar och företag. Torsby kommun och 

Länsstyrelsen Värmland bidrog på ett fantastiskt 

sätt i projektet även de. Tack ALLA för det stöd ni 

visat! 

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.  

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 bidrag och 

satsningar. Storsatsningen på ny drivmedelsstation 

tömde i stort sett fonden, men från försäljningen av 

drivmedel kommer allt överskott gå direkt in i 

fonden vilket på sikt bygger upp ett nytt kapital. 

 

Priset ”skolans bästa kompis” delades ut till 

framröstade elever på Sörmarks friskola och 

Östmarks skola, årets vinnare av priset var Tyr 

Lindahl Holth och Alma Johannesson.  

 

Vi delade för sjätte året i rad ut "stipendiet till 

Gunnar Ehnes Minne" och i år gick det till Simon 

Johansson, Fäbacken . 

 

Vi delade ut ”extra barnbidrag” till 10 nyfödda i 

Östmarksbygden vilket var en mycket bra nivå 

ännu ett år. Medfinansiärer i detta projekt är 

Swedbank och Östmarks församling.  

 

Vår ”grötfest” arrangeras sedvanligt vid 

Servicehuset i Gömmanberg för att skapa lite 

feststämning för de äldre. I år den 1 december.

 
 

 

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT 2013! 
 

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

Peter Sahlström, Birgitta Sundberg.  

http://www.ostmark.se/


Om du vill veta vad som händer i Östmarksbygden, gå då 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 2013 kr 100,- / familj till Bg. 859-4046 
OBS! Skriv namn och telefonnummer med i inbetalningen. Det går också bra att betala 
medlemsavgiften hos Östmarks Handel. 

 

 
 

JULMARKNAD 2 dec kl 13-16 utanför "Nyboa" 
 

Ute finner du: 
 RIK: Kolbulleförsäljning, Milkol, lammskinn, hemlagad korv och älgköttbullar, 
 Östmarks Hembygdsförening: Hembakta kakor, Julbockar, kransar mm 
 Leif Larsson: Julkärvar,  
 Christer Nilsson: Filmer och Tomtar,  
 Charlotta: Hantverk, 
 Helga-Sofie Blomqvist: Kransar, Taggtrådshjärtan mm,  
 Tommy Berg: Trähantverk,  
 ÖIF: Bröd och lotterier 
 Lillskogshöjdens Bygdegårdsförening: Hantverk,  
 Div. Loppisbord 

 
Inne hos oss bjuder vi på Glögg och Pepparkakor. 
 
Vinn Östmarkstomten 2012, gissa hans namn. Alla som handlar (ej tobak) för minst 300kr 
får vara med och gissa. Dragning har vi vid Lucia. 
 
Hos oss kan du hämta och lämna dina Postpaket, lätt och smidigt. 
VI ÄR OMBUD FÖR: DHL, SCHENKER, POSTEN, SVENSKA SPEL, SYSTEMBOLAGET, 
FISKEKORT, KONDOLEANSER. 
 
TACK för ett fantastisk år i vår nya fina butik, tack alla som kommer till oss och handlar! 

Ha en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År önskar Eva med personal 
Julöppet: Mån-torsd 9-18, Fred 9-19,  

Lörd 9-16 och Sönd 13-16, 
JULAFTON 9-12,  

Juldagen har vi julledigt, 
Annand.jul 13-16. 

Varmt Välkomna! 
 

 


