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Verksamheten
-

FärilaRådet har haft 13 Protokollförda möten

Under året har FärilaRådet:
- Tillsammans med web-ansvarig Kicki Norman (adjungerad till alla styrelsemöten) arbetat
vidare med FärilaRådets hemsida: farila.se.
- Deltagit i utbildning kring Evenemangskalender som nu drivs av Hälsingland Turism.
- 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
- Inköpt och bytt ut förra årets då nya lyktstoplpsflaggor mot nya som dessvärre också visat sig
undermåliga. Satt upp vimplar och påskpynt vid genomfarten.
- Organiserat en Karnevalsgrupp som arrangerar 2013 års karneval. FärilaRådet är
representerat i gruppen genom Nina Springh som varit adjungerad till alla styrelsemöten
- Vandringsgruppen har under året fortsatt skötseln av Flottarstigen hela sträckan mellan
Färila och Laforsen med bl.a. röjning efter stormen Dagmar. Renoverat, märkt och röjt
Ljusnanleden från Färila till Laforsen. Röjt Buförleden, Toppleden och Vallåsenleden.
- Utsett, och i samband med karnevalen uppvaktat, årets Falatoming: Leif Johansson
- Skött Rastplatsen i Skarpå. Stort tack för de frivilliga krafter som hjälper till!
- Satt upp nya informationslådor för turistbroschyrer vid Skarpå. Tack för hjälp med
tillverkningen!
- Byggt ny omklädningshytt vid Lillbyängarna, renoverat den gamla, placerat ut två bord med
sittplatser, inköpt volleybollnät+ställning som kan lånas på Ok-Q8. Tack alla som hjälpt till!
Ansökt hos Ljusdals kommun om att få soptunna och torrdass utplacerat vid Lillbyängarna.
- Vid upprepade tillfällen arbetat för en tydligare och bättre turistinformation i Färila.
- Uppvaktat nyetablerade företag med en blomma.
- Samordnat aktiviteter och annonsering under Färilaveckan, anordnat marknaden med hjälp
av frivilliga, stort tack!
- Arrangerat Luciamarknad.
- Tagit initiativ till ett bildande av en företagarförening.
- Ansökt och erhållit bygdeavgiftsmedel för upprustning och röjning av Ljusnanleden.
- Organiserat och deltagit i 2012 års städdag då Färilas gator och allmänna platser städas.
- Arrangerat omröstning av namn på Färebyparken, anordnat invigning av parken, uppvaktat
Ljusdals kommun för förbättrad skötsel av parken som ligger centralt i Färila.
- Skött och fyllt broschyrställ för turisminformation på Delins i Färila.
- Renoverat informationstavlan på Delins som målats, fått nya ramar och bilder.
- Vid två olika tillfällen besökts av och informerats om Vänskaps och Integrationsföreningen
(VIF) respektive projektet Fjällvägen.
- Fått Vallåsenbacksskyltarna borttagna.

-

Ansökt om bygdeavgiftsmedel för utarbetande av broschyr över Ljusnanleden, rustning av
Hälsingeleden och marknadsföring av Mellanljusnans forsar med hjälp av fotoskyltar.
Anordnat en välkomstfest på hembygdsgården för nyanlända eritreaner tillsammans med
ViF.
Deltagit i och stöttat simhallens 40-årsjubileum.
Sålt sommarlotter för att bl.a. finansiera marknadsföring av Färilaveckan
Deltagit i fyra möten med en turismstrategigrupp anordnad av Ljusdals kommun
Deltagit i en inventering av alla leder i kommunen
Stött evenemanget Våryran, som FR hoppas återkommer 2013.
Lyckats stoppa dumpning av fyllnadsmassor och annat på kyrkogårdsparkeringen.
Informerat Socialdemokratiska föreningen och Centerpartiet
Använt i LS-stugan som fast lokal vilket ger ett större kontaktnät med Färilaborna och
möjlighet att samla arkiverat material på ett ställe.
Medverkat i planeringen av en cykelpark vid den nybyggda lekparken i Färila.
Genom Stellan Fagrells medverkan i Rådet fått en större inblick i Kårböle byalags arbete:
o Kårböle byalag har sålt sina fastigheter där bl.a. Värdshuset Pilgrimen är inrymt
o Kanonerna vid Kårböle Skans invigdes på Skansens dag 9 juni

Ljusdals kommun
FärilaRådet har bistått kommunen med att:
-

Varit remissinstans för bygdeavgiftsmedel.
Lämnat synpunkter och bidrag till kommunens turistbroschyr.
Informerat samt tagit in grannars yttrande inför arbetet med cykelparken. Medverkat vid
kommunens informationsmöte inför cykelparken

FärilaRådet
Upprustningen av Lillbyängarnas badplats gjordes planenligt under våren 2012, där vi fick hjälp av
frivilliga krafter. Förutom ett nytt omklädningsrum räckte ansökta medel också till två kombinerade
bord med sittplatser och ett lättuppsatt volleybollnät som finns att låna hos Ok-Q8. FärilaRådet har
genom sin vandringsgrupp under året fortsatt upprustningen av framförallt Ljusnanleden och har röjt
efter stormen Dagmar längs alla leder. Mer än 100 tallar har kapats och flyttats undan. Rådet har
som förra året arbetat för att ge Färila en tydligare plats i kommunens turistinformation. FR
initierade en omröstning av parken som fick namnet Färebyparken och som högtidligen invigdes med
trädplantering. Ljusdals kommun har lovat sköta parken och vi hoppas få ett utegym i parken till
sommaren. Vi arbetar också för att bredda användningen av Färebyparken. Fler Färilabor skulle
kunna utnyttja möjligheten att nå Rådet genom förslagslådan på Delins och lokalen i LS-stugan. Kom
ihåg att det nu finns vykort med lokal anknytning att köpa t.ex. på TIME och tygkassar med nya
logotypen att köpa på Delins. Läs Rådets krönika i Mellanljusningen där vi försöker få med senaste
nytt. Gå också ofta 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 2013. Tack alla som hjälpt oss under året med städning och utsmyckning av Färila, röjning och
märkning av leder och allt annat.
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