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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 
Föreningen Östmarksbygdens åttonde verksamhetsår har varit innehållsrikt. Nedan presenteras konkreta 

exempel på insatser från verksamhetsåret, 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” arrangerades sedvanligt vid 

Servicehuset i Gömmanberg för att skapa lite 

feststämning för de äldre. I år den 1 december.

 
 

Som ordförande under verksamhetsåret vill jag rikta ett stort 

tack till styrelsen samt arbetsgrupperna för ert ideella 
engagemang. Det kräver tid och kraft att utföra era uppdrag och 

utan dessa insatser kan inte föreningens verksamhet bedrivas. 

Vill även rikta ett varmt tack till alla andra som på alla sätt 
bidrar till föreningens verksamhet och hoppas att ni känner 

föreningens- och bygdens tacksamhet för ert stöd! 

 

 

Östmark den 27 mars 2013 
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