FärilaRådets verksamhetsberättelse för år 2010
Styrelse och övriga funktionärer
- Styrelsen har bestått av Viveka Ståbi (ordförande), Rolf Olsson, Harry Högberg,
Linda Rystedt Röjd, Helena Olovsdotter Haglund, Marcus Persson och Inger Selin.
Ersättare har varit Roy Nilsson, Anna Franzén och Marco Hassoldt.
- Revisorer har varit Ingrid Möller och Ove Östberg.
- Valberedningen har bestått av Anders Östberg, Lennart Thunvall och Inga Olsson.
Verksamheten
- FärilaRådet har haft 14 protokollförda sammanträden.
Under år 2010 har FärilaRådet…….
- I samband med bibliotekets ”Läsglädje för livet” delat ut tröjor med Färilaloggan till
barn födda under året.
- Bidragit med ett kåseri i varje nummer av MellanLjusningen.
- Satt upp färilavimplar och påskpynt utmed genomfarten.
- Med hjälp av frivilliga städat utefter genomfarten inför sommaren.
- Ansökt och erhållit bygdeavgiftsmedel från Länsstyrelsen (regleringsfonden) till att
rusta upp Flottarstigen utmed Ljusnan från Lillbyängarna till Forsänget samt till att
trycka kartor och beskrivning av vandringsleden. Ett stort tack för de frivilliga krafter
som har röjt, byggt broar, markerat leden med mera.
- Röjt och skyltat Vallåsleden från hembygdsgården till utsiktstornet och vidare förbi
Skalet och Västra Valla tillbaka till hembygdsgården.
- Träffat JärvsöRådet för utbyte av erfarenheter och diskutera gemensamma frågor.
- Inlett ett samarbete med Loos Bygderåd.
- Rustat upp informationstavlan vid rastplats Skarpå. Stort tack för de frivilliga krafter
som hjälper Vägverket att hålla rastplatsen snygg.
- Fått hjälp av Therése Thorén att sköta hemsidan.
- Tack vare ekonomisk hjälp från kommunen ordnat en turistinformation på Färila
Fritid.
- Samordnat annonsering för Färilaveckan, i tidningarnas sommarbilagor och på
kommunens hemsida.
- Utsett årets Falatoming, Lasse och Margareta Norlund, i anslutning till karnevalen
under Färilaveckan.
- Med hjälp av personal från Järvsörådet sorterat arkiven i Föreningarnas Hus.
- Upprättat en policy för rådets mottagning av nya företag.
- Bjudit in till möte för bygdens företagare/köpmän för att forma ett företagarforum.
- Påbörjat ett arbete för långsiktig marknadsföring av färilabygden.
- Luciamarknaden med marknad utmed genomfarten. kombinerad med julskyltning och
Hembygdsföreningens marknad.

Ljusdals kommun
FärilaRådet har haft representation i Mötesplats Ljusdal samt i övrigt bistått kommunen med
att:
- Vara remissinstans angående fördelning av bygdemedelsavgift (regleringsfonden)
- Lämna synpunkter inför upprättandet av kommunens vindkraftsplan.
- Lämna synpunkter på kommunens turistbroschyr.
- Delta i kommunens vindkraftsresa till Rättviks kommun.
- Besvara enkätundersökning riktad till byaråd i Ljusdals kommun, avseende
landskapsanalys.
- Lämna yttrande om Ljusdals kommuns samrådsförslag av vindkraftsplanen.
FärilaRådet
FärilaRådets tredje arbetsår har inriktats på att genomföra upprustningen av vandringslederna
utmed Ljusnan. Under arbetet med vandringslederna har ett gott samarbete utvecklats med
Pilgrimsledens företrädare och med Järvsö vandringsgrupp. Länsstyrelsens naturvårdsenhet
som administrerar det nybildade Mellanljusnans naturvårdsområde har varit en nödvändig
part i planeringsarbetet. Färilabornas inbetalningar till Färilapengen fortsätter att strömma in
och är ett välkommet bidrag som stöttar vår verksamhet. Härtill kommer alla övriga
föreningars med fleras arrangemang. Största beviset på färilabornas lojalitet är nog bygdens
enorma uppslutning för att samla in pengar och uppställningen vid evenemanget Run for Fire
samt den massiva arbetsinsats som pågår för att stötta FIF och återuppbygga deras klubbhus
efter den olycksaliga branden den 25 augusti.
FärilaRådet arbetar för att nå ut till färilaborna genom hemsidan www.farila.se, samtidigt som vi
har en bra kanal genom tidningen MellanLjusningen.

Harry Högberg / Sekreterare

