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Verksamheten
-

FärilaRådet har haft 13 Protokollförda möten samt möten inför sommarbroschyren och
Färilaveckan samt uppföljningsmöte av Färilaveckan

Under året har FärilaRådet:
- Tillsammans med web-ansvarig Kicki Norman arbetat vidare med FärilaRådets hemsida:
farila.se.
- Arbetat med besöksnäringen i speciell grupp för Ljusdals kommun (Marcus Persson)
- I samband med nationaldagsfirandet på Hembygdsgården delat ut tröjor med Färila nya
logga till barn födda under året.
- Bidragit med ett kåseri i varje nummer av MellanLjusningen
- Arbetat med ljusutsmyckning av Färebyparken som suttit uppe under tiden dec - januari.
- Deltagit i och stöttat Språkkafé på Klockaregården där flyktingar också erbjudits skänkta
kläder och bruksföremål.
- Påskpyntat genomfarten med hjälp av frivilliga krafter.
- Arbetat för en tydligare och bättre turistinformation i Färila och därvid hyrt ut en bod till
turistinformationsställe i Färebyparken. Den har haft mer än 300 besökare under sommaren.
- Vandringsgruppen har under året fortsatt skötseln av Flottarstigen och Ljusnanleden
sträckan mellan Färila och Laforsen med bl.a. röjning, skyltning och märkningar. Skött och
röjt från vindfällen Buförleden, Toppleden, Vallåsenleden och Hälsingeleden från Risarven till
Hebäcken inom Färila gamla sockengränser. Reviderat och tryckt upp en ny upplaga av
broschyren över Flottarstigen, tryckt nya broschyrer över Buförleden, Toppleden och
Vallåsenleden. Dessa har tillsammans med broschyren över Ljusnanleden distribuerats
kostnadsfritt i broschyrställ på Delins, Ok/Q8, Hembygdsgården och turistinformationen i
Färebyparken.
- Administrerat förslag på, utsett och i samband med karnevalen uppvaktat, årets
Falatomingar: Kerstin Ytterstedt Berggren och Gunilla Berggren.
- Samordnat och deltagit i företagsmässan under Färilaveckan.
- Skött Rastplatsen i Skarpå. Renoverat affischplatser och bytt affischer. Stort tack för de
frivilliga krafter som hjälper till!
- Uppvaktat nyetablerade företag med en blomma.
- Kompletterat tidigare framtagna vykort med julkort från Färila.
- Samordnat aktiviteter och annonsering under Färilaveckan, anordnat marknad med många
lokala aktörer. Deltagit i marknaden och informerat samt sålt sommarlotter, kassar, vykort
och framförallt mössor med Färilalogotyp.
- Samordnat och arrangerat Luciamarknad.
- Organiserat och deltagit i 2015 års städdag då Färilas gator och allmänna platser städas.
- Följt och stöttat förbättringen av Färebyparken.
- Skött och fyllt broschyrställ för turisminformation på Delins i Färila.
- Sålt sommarlotter för att bl.a. finansiera marknadsföring av Färilaveckan

-

Använt LS-stugan som fast lokal vilket ger ett större kontaktnät med Färilaborna och
möjlighet att samla arkiverat material på ett ställe.
Genom gruppen som bevakar vindkraftutbyggnad och sökbara resurser (Lillian Olsson och
Lasse Persson) följt vindkraftsutbyggnaden som påverkar Färila
Organiserat Sockenstämma i Kommunalrummet i Föreningarnas hus.
Mött och diskuterat med nye ägaren av Gästis (Mehrdad Yarbakht = Mark) tillsammans med
företrädare från Arbetsförmedling och Närljus.
Informerats av och diskuterat med kommunpolis Rolf Ångström
Arbetat för tillverkning av eldgaltar och utsmyckning av Färila.
Arbetat för elektrisk koppling till Färebyparken.
Renoverat förstörda omklädningshytter vid Lillbyängarna.
Arbetat för en fast informationsplats för turister och Färilabor centralt i byn och sökt
bygdemedel för ombyggnad av befintligt hus där informationsplatsen kan rymmas.
Deltagit i möten med lokalreporter från LjP, Mittiamässan, möte om flyktingar mfl
Stöttat ekonomiskt julbockstillverkarna efter bockeldning.
Anordnat möte om turistinformation i Färila på Färila skola.
Distribuerat sommarbroschyr och satt upp Roll-up på ett flertal ställen

Ljusdals kommun
FärilaRådet har bistått kommunen och:
-

Genom två ledamöter (Lillian Olsson och Lasse Persson) deltagit i kommunens grupp för
bygdeavgiftsmedel och grupp för vindkraftsmedel,
Lämnat synpunkter och bidrag till kommunens turistbroschyr.
Tillskrivit kommunen om Föreningarnas hus och föreslagit användning av huset för
hjälpverksamhet för flyktingar mm.

FärilaRådet
Vandringsgruppen:
Har under året röjt och förbättrat Flottarstigen, Ljusnanleden, Hälsingeleden, Buförleden, Toppleden
och Vallåsenleden. Tillsammans med Lions anordnat Vandringens dag på Hälsingeleden.
Besvarat enkät från Skogsvårdstyrelsen.
FärilaRådets arbetsstruktur sammanfattas i befattningsbeskrivningar för samtliga
styrelsemedlemmar. Arbetsåret struktureras i schema, anslagna i LS-stugan, för tidsbundna
återkommande uppgifter för Färilarådet och för uppgifter som görs utan speciell tidsplacering. Rådet
fortsätter arbetet för att ge Färila en tydligare plats i kommunens turistinformation. Fler Färilabor
borde utnyttja möjligheten att nå Rådet genom förslagslådan på Delins och lokalen i LS-stugan. Det
finns nu vykort med lokal anknytning både med sommar och vintermotiv samt julkort att köpa t.ex.
på Delins där också tygkassar och mössor finns att köpa. Badlakan med Färilaloggan finns också till
försäljning bl.a. i LS-stugan. Läs Rådets krönika i Mellanljusningen, där FärilaRådet försöker få med
senaste nytt. Gå också in på hemsidan farila.se som kontinuerligt uppdateras. FärilaRådet strävar
efter att synas vid de olika arrangemangen i byn och hoppas kunna få fler förslag till sitt fortsatta
arbete under 2016. Tack alla som hjälpt oss under året med städning och utsmyckning av Färila,
röjning och märkning av leder och allt annat.
För FärilaRådet 140213
Roy Nilsson
Sekreterare

