FärilaRådets verksamhetsberättelse för
år 2011
Styrelse och övriga funktionärer
-

-

Styrelsen har bestått av: Marcus Persson (ordförande), Viveka Ståbi (Vice ordförande), Harry
Högberg (Kassör), Roy Nilsson (Sekreterare), Rolf Olsson, Helena Olofsdotter Haglund och
Marco Hassoldt,
Ersättare har varit: Leif Andersson, Margareta Andersson och Stellan Fagrell
Revisorer har varit: Margareta Oscarsson och Ulla Grönstedt
Valberedning har varit: Lennart Thunvall, Inga Olsson och Anders Östberg

Verksamheten
-

FärilaRådet har haft 13 Protokollförda möten

Under året har FärilaRådet:
- Uppdragit åt Johan Norman och Erik Toresson att utarbeta en ny hemsida i samarbete med
Rådet. Rådet har utsett ansvariga för olika delar av hemsidan som har sammanställt och lagt
in material. Hemsidan publicerades under februari under den gamla adressen www.farila.se.
Den gamla sidan upphörde därmed.
- I samband med ”Läsglädje för livet” delat ut tröjor med Färila nya logga till barn födda under
året.
- Bidragit med ett kåseri i varje nummer av MellanLjusningen
- Tagit fram en ny logga för Färila i samarbete med Erik Toresson.
- Inköpt vimplar med ny logga och satt upp vimplar och påskpynt vid genomfarten.
- Låtit producera kassar med nya loggan som nu finns till försäljning
- Låtit trycka upp vykort (Harry Högberg) över Färila som finns till försäljning på flera ställen i
Färila.
- Organiserat en Marknadsföringsgrupp med representation från FärilaRådet.
- Marknadsföringsgruppen har ansvarat för den nya utformningen av skyltställningen.
Annonsplatser har sålts. Gruppen har aktivt deltagit i utformandet av Färilaveckan och
Luciamarknaden
- Vandringsgruppen har under året spångat drygt 200 meter av Flottarstigen mellan Kasteln
och Lassekrog. Byggt bro över Långtjärnsbäcken. Märkt upp de kortare lederna Buförrundan
och Toppleden. Tryckt upp broschyrer över dessa leder. Inventerat Ljusnanleden för
renovering 2012.
- Utsett, och i samband med karnevalen uppvaktat, årets Falatomingar: Lars Ove och Ulla-Britt
Mickelsson samt Anders Öhlen och Magnus Johansson
- Rastplatsen i Skarpå har skötts och sanerats efter klotter. Stort tack för de frivilliga krafter
som hjälper till!
- Vid upprepade tillfällen arbetat för en tydligare och bättre turistinformation i Färila. Olle Fack
från Destination Järvsö och Ljusdals kommuns turistchef har besökt rådet.
- uppvaktat nyetablerade företag med en blomma.
- Anordnat turistinformation på Time i Färila.
- Samordnat aktiviteter och annonsering under Färilaveckan
- I samarbete med Anders Öhlén och Magnus Johansson arrangerat Luciamarknad.
- Ansökt och erhållit bygdeavgiftsmedel för byggande av omklädningshytt och grillplats vid,
samt upprustning av, Lillbyängarnas badplats i samarbete med Trägymnasiet i Ljusdal.

-

Inlett en inventering av det ideella arbete som genomförts och genomförs i Färila
Stött evenemanget Våryran, som FR hoppas blir en återkommande attraktion.
Fått tillgång till en fast lokal i LS-stugan som möjliggör ett större kontaktnät med Färilaborna
och möjlighet att samla arkiverat material på ett ställe.
Tillsammans med engagerade föräldrar initierat skrivelse till kommunen rörande lekplatser
som ska rusta och bygga sammanlagt två.
deltagit i vindkraftmöten om Kölvallen
Genom Stellan Fagrells medverkan i Rådet fått en större inblick i Kårböle byalags arbete:
o Ny bok ”Kårböle i nutid”
o Byvaktmästare som hjälper äldre invånare i Kårböle
o Upprustning av och kanoner till Kårböle skans
o Bildat inflyttarförening

Ljusdals kommun
FärilaRådet har bistått kommunen med att:
-

Vara remissinstans för bygdeavgiftsmedel.
Lämnat synpunkter och bidrag till kommunens tursitbroschyr.
Insända skrivelse rörande besöksnäringen med fokus på Färila.

FärilaRådet
Har genom sin vandringsgrupp under året fortsatt upprustningen av framförallt Flottarstigen och
ytterligare några kortare leder. Upprustningen av Lillbyängarnas badplats sker under våren 2012.
Rådet har arbetet för att ge Färila en tydligare plats i kommunens turistinformation. FR har initierat
och deltagit i förnyelsen av Luciamarknaden som 2011 gick av stapeln i parken centralt i byn.
Luciamarknaden har potential att utvecklas ytterligare. Rådet har förnyat och utvidgat
kommunikationen med Färilabor och utsocknes genom den nyinrättade hemsidan, vår nya centrala
lokal, vykorten och nya Färilalogotypen och upprätthåller fortsatt kontakten genom
MellanLjusningens kåserier. FärilaRådet strävar efter att synas vid de olika arrangemangen i byn och
hoppas därvid kunna få fler förslag till sitt fortsatta arbete inför 2012.

Roy Nilsson
Sekreterare FärilaRådet

