
    

 

Verksamhetsberättelse för föreningen Utveckling Gräsmark 2013 

 

Bildandet av föreningen 

Föreningen konstituerades den 25 mars 2013 på Kalasmakeriet i Gräsmark. Mötet beslöt att 

föreningen skall ha sitt säte i Gräsmark, Sunne Kommun. Föreningens namn skall vara Föreningen-

Utveckling Gräsmark. Räkenskapsåret skall vara kalenderår. 

 

Föreningen är en religöst och partipolitisk obunden ideel allmännyttig förening med uppgift att 

utveckla Gräsmark/Uddheden i syfte att öka livskvaliteten, främja företagsverksamheten, stödja och 

initiera aktiviteter för barn och ungdom, skapa befrämjande åtgärder för turism och fastboende, 

vårda och utveckla kultur och närmiljö på ett sätt som ökar attraktiviteten för fastboende och 

besökande. Föreningen skall göra detta genom ett aktivt ideelt arbete samt genom att söka olika 

former av finansiellt stöd från stat, kommun och enskilda. 

 

Föreningens stadgar godkändes. Till styrelse valdes: 

 

• Ordf Kerstin Andersson 

• v.Ordf Karl-Erik Kulander 

• sekr Kar-Henrik Bergman (Märta Schultz fr o m oktober) 

• kassör Elisabet Wiksten 

• övriga ledamöter: Ingmar Grändemark, Christer Jansson, Elisabeth Bäckström, Thor 

Gustavsson 

• Suppleanter: Olle Svensson, Marcus Ednarsson, Carin Liljemark 

• Firmatecknare: Ordf Kerstin Andersson och Vice ordf Karl-Erik Kulander. Senare utsågs 

också Elisabeth Wiksten som firmatecknare. 

 

En valberedning tillsattes först under hösten bestående av: 

• Rolf Swens 

• Nils Nilssson 

• Olle Svensson 

 

Tommy Holm har i mars 2014 accepterat uppdraget som revisor för verksamhetsåret 2013. 

 

Medlemmar 

Antalet betalande medlemmar är 137 st, därtill två hedersmedlemmar som utsetts: Caroline Dahlen 

(fotograf)och Emma Nilsson (skidåkare). 

 

Styrelsemöten 

Föreningen har under verksamhetsåret haft 11 styrelsemöten. 

 

EU-projektet Leader 

Föreningen sökte i 10 april 2013 om projektstöd inom Leader Växtlust Värmland. Ansökan 

godkändes med motiveringen att man uppmuntrar den nya föreningens initiativkraft och ser med 

glädje fram emot att det nu blir  Leader-projekt även i Gräsmarksbygden i slutet av program-

perioden. 

Motiveringen har en naturlig koppling till tema Fem i Leader Växtlust strategi nämligen 

Brobyggande, och där främst samverkan mellan företag, föreningar och kommun (Leader-metoden) 

dvs tillsammans lyfter vi bygden men även inflyttning och integrering av nya landsbygdsbor/nya 

kulturer (trivselaspekten) och attitydpåverkan (vi kan själv, nån annan löser inte våra problem åt 

oss). 



 

Totalt får föreningen 125.000:- i stöd, varav 50.400:- kommer från EU. 

 

Projektet innehåller tre delar: 

• Utsmyckning av Uddheden Gräsmark och Kanotled 

• Informationshemsida för Gräsmark 

• Förstudie för ridbana i Gräsmark 

 

Projektet har i huvudsak fem målgrupper: 

• Invånarna i Gräsmark 

• Människor som vill flytta ut på landsbygden 

• Företagarna i Gräsmark 

• Företagare som söker nya platser att bedriva eller starta sin verksamhet på 

• Turister 

 

Totalt har ca 50 medlemmar lagt ned ca 700 timmar i projektet 

 

 

Följande insatser har gjorts: 

• Utsmyckning av Uddheden har skett invid korsvägen  med plantering av växter, uppsättning 

av en trädbänk, skylten ”Välkommen till vackerheta i Gräsmark” och en informationstavla. 

 

 För kanotleden har två stycken rastplatser iordningställts. Fem kartor och informations-

 broschyrer  för kanotleden ha tagits fram. 

 

• En hemsida har tagits fram med beteckningen www.grasmark.com. Hemsidan kompletterar  

informationstavlan vid korsvägen i Uddheden. Hemsidan beräknas komma i bruk senast sista mars 

2014. 

 

• En förstudie har genomförts för anläggande av en ridbana i Gräsmark. Ett 25-tal 

ridintresserade från  Gräsmark har diskuterat möjligheterna att anlägga en ridbana i anslutning till 

Rottnavallen. 

 

Informationsmöten: 

Två möten för ridintresserade 

Tre möten för Hemsidan 

 

Invigning har skett dels av en Välkommenskylt den 2 oktober, dels av Informationstavlan den 14 

december. 

 

En slutredovisning av projektet sker i mars 2014. 

 

Aktiviteter 

• 2 april  Möte med företagarna på Kalasmakeriet 

• 30 april Valborgsmässobrasa med körsång 

• 2 maj Informationsmöte om vårstädning och röjning i Uddheden 

• 6 juli Landsbygdens dag (ICA Uddheden) 

• 16 augusti Fackelregatta 

• 26 augusti BID-samverkan mellan kommun, näringsliv och fastighetsägare, Kalasmakeriet 

• 18 september  Möte med trafikverket och Sunne kommun om björkalle´n 

• 8 oktober Möte med företagarna på Kalasmakeriet 

• 22 oktober The Green Planet i Torsby- Hela Sverige 

http://www.grasmark.com/


• 24 januari Landsbygdsforum i Dömle – Hela Sverige 

• 11 februari Stormöte i Missionhuset 

• 21 februari ”Syns du inte så finns du inte” på Kalasmakeriet 

• 25 februari Möte med Företagarna (Sunne kommun) 

 

Övriga aktiviteter 

• Slyröjning vid bron 

• Rivning av skylt vid kiosken 

• Röjning av Rottnavallen vid tre tillfällen 

• Midnattssolsrally, parkering/korvförsäljning 

• Ansökan till arvsfonden 

• Underhåll badplatsen 

• Tipspromenader, 6 st 

 

 

 

 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 


