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Föreningen Östmarksbygden bildades i maj 2005 som ett resultat av projektet ”Framtid och 
utveckling i Östmarks församling”. Projektet syftade då till att skapa ett allmänt engagemang 
och intresse för utvecklingsfrågor i bygden. Genom dialog med ortsbefolkningen framkom ett 
antal intressanta förslag på projekt och för en förbättrad samverkan mellan föreningar och 
näringsliv. Med allmänhetens medgivande tillsattes då en organisation som fick till uppgift att 
leda dessa projektförslag och förbättra samverkansprocesser i bygden.  
 
Föreningen Östmarksbygdens målsättning blev därmed att bevara och skapa arbetstillfällen i 
bygden, men även arbeta för att öka attraktionskraften till Östmark som besöksmål. Styrelsen 
har i olika underorgan (kulturellt, socialt, företagande och föreningar) under året arbetat på 
bred front för att utveckla kontaktnäten, informationsspridning och konkretiserat 
projektförslagen som t.ex.:  
 Kolmilan som tändes och hölls ”levande” i 2 veckor under juli månad. Detta blev en 

mycket lyckad satsning och en uppskattad mötesplats för många under Östmarksdagarna 
och resultatet blev en försäljning av ca. 200 säckar med sammanlagt ca. 3000 kg/kol. 

 Hemsidan ostmark.se har under året installerats och bidragit till ett antal nya medlemmar 
och en förstärkning av varumärket Östmark. 

 Föreningen har avslutat en förstudie över vilka möjligheter det finns att utveckla 
Röjdåfors kvarn och skanser. Vi kommer fortsättningsvis arbeta för att få igång en 
provkörning av kvarnen för en produktion av skrädmjöl och föra en dialog med markägare 
att få öppna skanserna som besöksmål. 

 Hembygdsfonden är ett förslag att utveckla en egen lokal utvecklingsfond i Östmark. Vi 
har under året haft samtal med ett antal aktörer i bygden och kommer fortsättningsvis 
arbeta för att denna idé förverkligas och kan bli ett stödorgan med egna utvecklingsmedel 
för bygden. 

 Vi har lagt fram ett förslag om att utveckla konceptet Östmarksdagarna. Vi ser att dessa 
dagar kan utvecklas till ett större evenemang med två starka komponenter som jakt- och 
motorintresset.  

 Vi har under året arbetat för att få en gravsten till ”knivkongen” som var en känd profil i 
Östmark under början av 1900-talet bl.a. för att han smidde två silverknivar till både den 
svenska som den norska kungen. 

 
Vi ser fram emot ytterligare ett år med uppdrag ifrån bygden och välkomnar 
alla som vill arbeta med utvecklingsfrågor på bygden att kontakta föreningen.
 

 
En God Jul och ett Gott Nytt År  

Önskar styrelsen för Föreningen Östmarksbygden: Glenn Olsson, Evert Andersson, Marit 
Ludvigsson, Marcus Uvefalk, Eva Eriksson, Roger Eriksson, Leif Larsson, Birgitta Sundberg, 
Monica Urtti och Gert Högfeldt. 
 



Vad händer i Östmark? 
• Tisdagen den 13 dec. kl. 18.00 är det Luciahögtid i Östmarks Kyrka med kaffe i 

Församlingshemmet efteråt. 
• ”Nye Kulturstasjon Finnskogen” har nu stor julmässa fram till den 22/12. Öppet 

mellan kl. 11.00 – 18.00. Hantverkare och konstnärer säljer sina alster. Kaffeservering 
• Lillskogshöjdens bygdegårdsförening kommer att anordna julgransdans efter jul, se 

kommande annons. 
• Danskurser. Mellan den 20-22 Januari är det helgkurs i gammeldans "ganger" och den 

23 januari kl. 17.30 startar en Nybörjarkurs i bugg. Ring till Mona på kulturstationen 
för anmälan tel: 0047-629 45 344. 

• Filmen om "MOPEDTURNÉN" med Göran Samuelsson & hans gäng visas den 28 
januari i Lillskogshöjdens bygdegård. Se kommande annons 

• Östmarks Hembygdsförening kommer även under 2006 att genomföra sina sedvanliga 
arrangemang som midsommarfirande, konstutställning, visafton, skolträff och auktion. 

 
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 kr 100,-/familj med bifogat inbetalningskort eller ta med kortet till Östmarks 
Handel och betala där. 
 
Annons 

Vi har massor av JULKLAPPSTIPS: skålar, ljuslyktor, tomtar. lotter m.m.  
 

Välkomna in till oss på  

ÖstmarksHandels AB 
 

 

 
 

LUCIAKAFFE i Boa fred. 16/12 
 

Vi bjuder på hembakta småkakor och kaffe m.m. 
 

 

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

Till Plusgirokonto 
40 15 76-4 
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Föreningen Östmarksbygden 
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