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NYHETER! Föreningen Östmarksbygden 
 

- Framtid och utveckling! 

NYHETSBLAD INFÖR JULEN 2009 
Ja, nu har 2009 snart nått sitt slut och mycket har hänt även under detta år. Vi 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 
Arbetet med att öppna upp landskapet i 
Östmarkskorsningen blev äntligen slutfört i våras 
då Harald Eriksson körde över markerna med sin 
maskin. 
 
Att finna en slutlig lösning på en nyöppnad 
drivmedelsstation närmar sig äntligen. En 
entreprenör som vill driva anläggningen finns och 
bygglov skall beviljas i december om allt går enligt 
plan.  

Utdelning av bidrag/stipendier 
Vår framtidsfond växer fortsatt stadigt tack vare ett 
flitigt nyttjande av kondoleanser. 
 
Priset ”skolans bästa kompis” delades ut till 
framröstade elever på Sörmarks- och Östmarks 
skola, årets vinnare av priset var Erik Lind och Elin 
Haraldsson.  
 
Vi delade för fjärde året i rad ut "stipendiet till 
Gunnar Ehnes Minne" och i år gick det till Lina 
Bonander, Östmark.  
 
Under Östmarksdagarna delades vårt ”extra 
barnbidrag” ut till 10 nyfödda i Östmarksbygden 
vilket givetvis var fantastiskt kul. 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 28 november. 

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 
”Trissrallyt” där små numrerade björktrissor 
släpptes i Röjdälven. De första trissorna i mål fick 
pris. Förstapris togs hem av Kaja Husmo.  

Kolmilan under Östmarksdagarna 
Milan tändes av ”Årets Östmarking 2008” John 
Eriksson. I år tog Rännbergs IK över 
milarrangemanget och skötte det med stor bravur. 
Att milan är populär går inte att ta miste på, och att 
RIK kommer att driva detta vidare med stort 
engagemang är vi övertygade om. 

Upprustning av Haggata 
Tack vare ett mycket generöst bidrag från Henry 
Berggren har en upprustning av Haggata påbörjats. 
Grävarbeten och ny beläggning har hittills hunnits 
med, och fortsättning kommer att ske till våren. 

Övriga aktiva arbetsgrupper 
Inom föreningen finns i nuläget ett flertal 
arbetsgrupper där Östmarks bygde- och kyrkokör är 
bland de flitigaste. Skoterarbetsgruppen jobbar 
entusiastiskt på inför vintern med att utveckla 
skoterledsnätet ännu mer.  

 
 

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT 2010! 
 

Önskar styrelsen; Evert Andersson, 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.  



För fler nyheter gå in på ”Östmarksportalen” Östmarks webbsida www.ostmark.se  
Nyhetsbladet går även att ladda ner från webbsidan. 
 

Vill Du bli medlem och stödja verksamheten i Föreningen Östmarksbygden? Betala då in 
medlemsavgiften för 2010 kr 100,-/familj med bifogat inbetalningskort eller ta med kortet till 
Östmarks Handel och betala där. 
Annons 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

 
  

 
  

 
 Eget kontonr vid girering 

 
 Svenska kronor 

 
öre 
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Vinn Östmarkstomten 2009. Vad heter han?  

När du handlar för minst 300:- får du vara med och gissa t.o.m. Lucia.  
Kom in och titta så fin han är. 

 
till Nyår firar jag 20-årsjubileum i Boa. TACK alla kunder för detta. 

 
Vi firar hela dec. med glögg och pepparkakor varje fredag. 

 
Massor av jubileumspriser hela december. 

 
God Jul och Gott Nytt År önskar vi Er alla.! 

 
ÖSTMARKS HANDELS AB 

0560-20005 
 

Öppettider under julen: Julafton 9-12, Juldagen är vi jullediga, Annandag Jul 13-16, 
ord.öppettider: Mån-fred 9-18, lörd. 9-16 och sönd 13-16 

 
 

 

 

JULMARKNAD  
28/11 kl 10-14 ute finns en del föreningar: bl.a. RIK 

med Julgransförsäljning mm. 
Inne bjuder vi på Skinksmörgås och kaffe, must till 

barnen. 
 


