
 

Verksamhetsberättelse för Föreningen Utveckling Gräsmark 2016 

 
Medlemmar 

Föreningen har under verksamhetsåret haft 208 medlemmar 

 

Styrelsemöten 

Föreningen har haft 8 styrelsemöten och ett årsmöte. 

 

Andra möten, aktiviteter och festligheter 

30 april Valborg, vårtal av Ingrid Nilsson, körsång ( Britt-Marie Eriksson), korvgrillning 

17 april Blåsippsvandring, guide Britt-Marie Paulsson  (27 personer) 

17 maj Städdag i Uddheden 

24 maj Vandring till Grinnberget, guide Åke Hedin (11 personer) 

24 maj Syrisk matlagning och provsmakning på Magneberg 

19 juni Vandring vid Borra (Morgans stig), guide Sven-Åke Johansson(40 personer) 

24 juni Midsommarfirande på Hembygdsgården (Ingemar) 

26 juli Packmopedsturnén 2016 på Hebrâten ( Dregen, Love Antell, Elin Ruth, Roger Pontare och 

Göran Samuelsson), försäljning av kaffe, hamburgare mm. 

14 augusti Kulturveckans avslutning i kyrkan; Toner och ord -av himmel jord, harmonisk konsert 

 för andhämtning och återställning/Thorleif Styffe med vänner. Fackelregatta och fyrverkeri. 

4 september Vandring på Fiskestigen till Västra Råtjärn, guide Rolf Swens ((12 personer) 

26 november - 1: a advent. Tändning av gran och julmarknad vid ”Vackerheta”, Tomte: Olle 

 

Verksamheter 

 

-Skötsel av Vackerheta (Rolf ) – schemalagd 

-Skötsel av badstrand/toaletter (Christer) - schemalagd 

-Skötsel av kanotled (Nils/Bengt) 

-Planering och skötsel av vandringsleder (Anders) 

-Skötsel av Hemsida (Inge, Karin), Facebook (Rita) och YouTube (Rolf) 

-Café´-verksamhet i församlingshemmet tillsammans med föreningar i Gräsmark, ca ett 10-tal 

-Julbord för flyktingar på Kalasmakeriet med stöd av kommunbidrag/Migrationsverket 

 

Medborgarförslag med stöd av föreningen 

1. Förslag om trottoarer/gångvägar i Uddheden. Förslaget ingår nu i kommunens G/C-plan. 

(Karl-Erik) 

2. Förslag om åtgärder för att minska föroreningar till Rottnaälven från reningsverket i 

Uddheden. Inlämnat av Anders Bastlund 27-01-2017 

 

 

Gubbgänget har på uppdrag av styrelsen eller eget initiativ haft följande aktiviteter: 

19 mars  Påskbjörk vid ”Vackerheta” 

30 april  Valborgsbrasa 

1   juni  Iordningsställande av badplatsen vid Hebroten 

24 juni  Midsommarfirande hembygdsgården 

9   juli    Lanthandelns dag 

26 juli   Packmopedsturnén 

14 aug   Kulturveckans avslutning   

     okt    Uppstädning efter vildsvinsaktivitet i Uddheden 

26 nov  Uppställning av julgran och bord  för julmarknad 


