FärilaRådets verksamhetsberättelse för år 2008
FärilaRådets styrelse har bestått av Viveka Ståbi (ordförande), Harry Högberg, Peter
Lindgren, Helena Olovsdotter-Haglund, Rolf Olsson, Marcus Persson och Inger Selin.
Ersättare har varit Torbjörn Brandt, Margareta Nordborg och Anders Östberg.
Ingrid Möller och Ove Östberg har varit revisorer och valberedningen har bestått av Inga
Olsson, Alvar Wallin och Daniel Åkerman.
FärilaRådet har haft 11 protokollförda sammanträden.
FärilaRådet har haft representation i Mötesplats Ljusdal samt lämnat remissvar till Ljusdals
kommun om fördelning av anslag ur regleringsfonden, förslag till ny översiktsplan, förslag till
ny avfallsplan samt Lokalt Utvecklingsprogram för Ljusdals kommun.
FärilaRådets första arbetsår har till stor del inriktats på firandet av Färila sockens 400årsjubileum, vilket har varit mycket stimulerande tack vare ett gott samarbete med kyrkan och
föreningslivet samt en glädjande uppställning av färilaborna. Årets arrangemang har kunnat
genomföras och utökats tack vare ett startbidrag från Ljusdals kommun på 300.000 kronor
tillsammans med färilabornas bidrag genom inbetalning till Färilapengen. Detta har lockat ut
människor i större skaror än på länge.
- invigningen av jubelåret med högtidligheter i kyrkan den 17 februari
- skyltställning vid riksväg 84
- städdagar i centrum
- upprustning rastplats Skarpå
- fotoutställning genom Färila
- Färilaveckan med många nya inslag
- jubeldagen 27/7 med festligheter i kyrkan, kaffekalas och VIP-lunch med bl a
landshövdingen
- företagsexpon under jubeldagen
- nya ljusgirlander utmed genomfarten
- Jonas Simas film från mina sinnen om Hans Viksten
- filmafton med filmer av Erik Eriksson
- luciamarknad och luciakröning kombinerad med julskyltningen
- härtill kommer alla övriga föreningars med fleras arrangemang. Exempelvis Kyrkans
musikevenemang, Karnevalen, Bondens marknad, Hembygdsföreningens nationaldagsfirande, Tovåsenteaterns skådespel Från pilgrimsled till timmerränna, Entreprenörskollo
med drakfestival, FIF/KIKs grillkåta med flera.
- under året har FärilaRådet arbetat för att komma ut till färilaborna genom hemsidan
www.farila.se samtidigt som vi har haft en bra kanal genom tidningen MellanLjusningen
Dessutom har FärilaRådet bland annat:
- engagerat sig intensivt i arbetet att få till stånd om- och tillbyggnaden av Färila simhall
- bildat en arbetsgrupp för utveckling av Färila centrum
- bildat en arbetsgrupp för nyetableringar med anledning av om- och tillbyggnad av
simhallen
- uppvaktat kommunen med anledning av den nybildade dragracingklubben DRC Ljusdal
vars mål är att arrangera tävlingsverksamhet på Fönebasens huvudbana
Viveka Ståbi / Ordförande

