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NYHETER! Föreningen Östmarksbygden 
 

- Framtid och utveckling! 

 
Verksamhetsberättelse -07    

Ja nu har ännu ett år gått i Föreningen Östmarksbygden, och för att återge till er i stora svängar vad vi 
har gjort så kommer här en resumé av verksamhetsåret 2007. 
 
Vi började med att dela ut pris till bästa kompis i Sörmarks Friskola respektive Östmarks Skola. I 
Sörmark gick priset till Alexander Fallgren och i Östmark fick Linn Persson priset. Detta tycker vi är 
mycket roligt att få dela ut, eftersom vänskap och kamratskap är två viktiga stöttestenar i vårt samhälle 
och detta tycker vi som sagt är en viktig sak att premiera. Sedan var sommaren i full gång, kvarnen i 
Röjdåfors malde på och vi kunde stoltsera med egenhändigt producerat skrädmjöl, som finns att köpa på 
Östmarks Handel. Vidare så tändes den så populära milan av fjolårets Östmarking Oscar Röjvik. Milan 
visade åter igen ett stort intresse av allmänheten och var ett populärt samlingsställe för såväl turister som 
lokalbefolkningen, kolbullar stektes, kaffe kokades och sång och skrönor fyllde dagar, kvällar och nätter. 
Så var det då äntligen dags för, minnestenen över Johan Fredrik Hedenberg att resas.  Vi var mycket 
glada över att Anna-Lisa Pewe ville komma och avtäcka stenen i sällskap med Holger Fernström som 
lyste frid över gravvården. Kyrkan var närapå fullsatt med släktingar till Johan Fredrik Hedenberg, de var 
mycket stolta över Östmark och dess befolkning som tagit ett sådant initiativ. Ingen annan plats i Norden 
har någon gjort något så stort för deras folk. Och det kära vänner i Östmarks församling skall ni ta åt er 
äran av, för utan era generösa donationer och arbetskraft hade detta inte blivit av. Vi får rapporter att 
nästan varje vecka kommer folk och vill se minnesstenen, och på så vis även hedra vår vackra bygd med 
sin närvaro. I Östmarksparken delades stipendiet till Gunnar Ehnes minne ut för andra året, och årets 
stipendiat var Amanda Carle från Sörmarks Friskola.  Korset nedanför kyrkan har äntligen börjat röjas 
upp, och under två tillfällen har det varit arbetsdagar där, tyvärr var det inte så många som hade möjlighet 
att hjälpa till dessa två tillfällen, men vi lovar att det blir fler arbetsdagar, och då hoppas vi att fler har 
möjlighet att ställa upp, för visst blir det skillnad! Och nog vill vi hjälpa till att bidra till vår bygds 
förskönande? Framtidsfonden får tacksamt ta emot gåvor från er och det TACKAR vi verkligen för. För 
ni ser ju med era egna ögon att de kommer bygden till gagn. Nu i dec. kommer vi som i fjol att arrangera 
en Grötfest på Gömmanbergs Servicehus för de boende och deras anhöriga. Bygdekören, som numer är 
en del i Föreningen Östmarksbygden kommer att underhålla. Vi vill också ge er en nyhet så här inför det 
nya året som kommer, och det är den att ur framtidsfonden kommer, varje nyfödd i Östmarks Församling 
att få en summa pengar placerade på en bankbok i Nordea, och detta med start 1 januari 2008. På så sätt 
startar vi en god förutsättning för en ny församlingsmedlem, med pengar som donerats till minne av ett liv 
som har slocknat. Så fortsätt att tänka på Framtidsfonden! 

 
Så vill vi i Föreningen Östmarksbygden önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt 2008! 

Glenn Ohlsson, Marit Ludvigsson, Evert Andersson, Birgitta Sundberg, Leif Larsson, Eva Eriksson, 
Johnny Augustsson, Lena Persson-Måwe, Lars-Olov Martinsson, Marcus Uvefalk, Peter Sahlström, Gert 

Högfeldt och Roger Ericsson 
 

 God jul och ett Gott nytt 2008    



Vart tankar vi våra bilar i framtiden? 
 

I slutet av september offentliggjordes nyheten att Lars-Erik Larsson tvingas stänga sin mack i Sörmark 
den sista november i år. Att överta Hydro’s drivmedelsanläggning i Sörmark i befintligt skick innebär 
även att miljöansvaret för markområdet övertas, en risk som givetvis varken Lars-Erik Larsson eller 
någon annan är beredd att ta i dagsläget. Föreningen Östmarksbygden har istället valt att titta närmare på 
en obemannad drivmedelsanläggning med placering i Östmarkskorsningen. Bygglovstillstånd är inskickat 
hos Torsby kommun för prövning och föreningen arbetar vidare för att hitta lösningar kring markfrågor, 
pumpsystem samt finansiering. Det är viktigt att vi på kortast möjliga tid hittar en lösning på problemet så 
att nedläggningen av macken i Sörmark inte även får negativa effekter på Östmarks Handel. Alla som är 
intresserade av att medverka i projektet är välkomna att höra av sig!  
 

Glenn Olsson, ordförande 
Föreningen Östmarksbygden. 
 
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 2008 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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Lucia tors. 13/12 bjuder vi på kaffe m. dopp. 

 
Nyinkommet: Massor av DVD-filmer, 2st för 99:- / 2st för 149:- även jul-CD skivor.  

  
 Pga. att vi får kvällstidningar på helgerna f.o.m. 1/12 så blir det nya öppet tider i december. 

 
Månd-Fred 09.00-18.00, Lördagar 09.00-16.00, Söndagar 13.00-16.00 

 God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi på 

ÖstmarksHandels AB 

 

 

Välkomna in i vår julpyntade affär! 
 

Vi har JULMARKNAD lörd. den 1/12 kl. 10-14  
Utanför finns olika föreningar med försäljning av bl.a.  

julgodis, glögg, korv m. bröd mm. 
Alla som handlar matvaror för minst 300 är med i Jullotteriet. 




