FärilaRådets verksamhetsberättelse för år 2009
Styrelse och övriga funktionärer
- Styrelsen har bestått av Viveka Ståbi (ordförande), Helena Olovsdotter-Haglund,
Marcus Persson, Inger Selin, Torbjörn Brandt, Harry Högberg och Rolf Olsson.
Ersättare har varit Wille Nyman, Linda Rystedt-Röjd och Anders Östberg.
- Revisorer har varit Ingrid Möller och Ove Östberg.
- Valberedningen har bestått av Alvar Wallin, Inga Olsson och Lennart Thunvall.
Verksamheten
- FärilaRådet har haft 12 protokollförda sammanträden.
Under år 2009 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.
- Inbjudit Färila Fiskevårdsförening till ett möte om utveckling av fisketurismen.
- I samarbete med Ljusdals Teaterförening ordnat teaterföreställningen ”Älgaslag” på
Revylokalen.
- Ansökt och erhållit medel (bygdeavgiftsmedel) från Länsstyrelsen till att bygga tre
marknadsbodar. Bodarna finns i dag uppställda vid Järnhandelsplan och Dahliaplan.
- Färilasågen………..
- Ordnat företagsexpon och utsett årets Falatoming under Färilaveckan.
- Träffat JärvsöRådet för utbyte av erfarenheter och diskutera gemensamma frågor.
- Tack vare ekonomisk hjälp från kommunen ordnat en turistinformation på Färila
Fritid.
- Samordnat annonsering för Färilaveckan, i tidningarnas sommarbilagor och på
kommunens hemsida.
- Ansökt och erhållit medel från Leader Hälsingebygden till förstudie avseende
vildmarks- och fisketurism. I dag har fältarbetet avslutats och resultatet skall
sammanställas och redovisas.
- Ordnat fotoutställningen, satt upp Färilavimplar och påskpynt utmed Färilas
genomfart.
- I samarbete med Delins, FIF och KIK ordnat informationsplats i Delins entré.
- Med hjälp av frivilliga städa upp utefter genomfarten inför sommaren.
- Tack vare ekonomisk hjälp från Arbetsförmedlingen kompletterat hemsidan med
bland annat uppgifter om sevärdheter.
- Med hjälp av frivilliga krafter inventerat vandringslederna utmed Ljusnan. Med detta
material som grund ansökt om bygdeavgiftsmedel till upprustning av vandringsleder
under år 2010.
- Luciamarknden……marknad kombinerad med julskyltning och luciakröning………
FärilaRådet har haft representation i Mötesplats Ljusdal samt yttrat sig till Ljusdals kommun
om fördelning av anslag ur regleringsfonden, förslag till detaljplaneändring för del av Storbyn
48:1 (rivningstomten vid Annbacksvägen), simhallen, Fönefältet, förslag till nerdragningar
inom Räddningstjänsten och kommunens turistbroschyr.
FärilaRådets andra arbetsår har till stor del inriktats på ……….tillsammans med färilabornas
bidrag genom inbetalning till Färilapengen. 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 Färilasågen…………….
Viveka Ståbi / Ordförande

