Verksamhetsberättelse för Föreningen Utveckling Gräsmark 2021

Medlemmar
Föreningen har under perioden haft 84 medlemmar.
Styrelsemöten
Föreningen har haft sex styrelsemöten.
Verksamhet
Verksamheten har under året varit starkt begränsad på grund av epidemin och följande aktiviteter
har på grund av detta helt ställts in
Valborgsfirandet
Kulturveckans avslutning
Följande aktiviteter har genomförts:
”Vackerheta”
Här har Rolf Swens som ansvarig gjort upp ett schema för skötsel av planteringarna under sommarperioden.
Informationstavlan
Har skötts av Margareta Palmgren och Ingrid Nilsson. På baksidan av tavlan sattes upp, en karta
med vandringsleden på Älvudden
Hemsidan ”grasmark.com”
Hemsidan hanteras av Inge Hedin med uppgifter om aktiviteter, annonsering av företag m.m och
kontakterna med IT-företaget.
Vandringsleder
Rolf Swens har märkt ut en ny led längs Älvudden
Bengt Johansson med flera har iordningställt en rastplats vid kanalen som komplement till
vandringsleden runt Lillsjön.
Kanotleden
Kanotleden har åter nu utnyttjas i större grad där campingen ”Lagom” står för en del av kanotledens
utnyttjande.
Historiska informationstavlor
Rolf Swens har tagit fram en tavla som beskriver historien bakom kanalbygget vid Lillsjöns
mynning. Likaledes har Rolf tagit fram en tavla om hamnen för Högfors bruk vid Hedbråten (vid
råvattenintaget)
EU-Leaderprojektet Levande Gräsmark
I projektet har följande deltagit: Monika Magnusson Thor Gustavsson, Anneli Engkvist, Lisa
Peldan, Ivar Myrli, Anita Österman, Kerstin Borgman, Inge Hedin och Karl-Erik Kullander.
Under år 2021 har projektet Levande Gräsmark genomfört flera evenemang. I anslutning till Sunnes
Kulturvecka anordnades den 8 augusti en musikkväll på Tvällens festplats, med ca 90 besökare.
I samband med detta köptes en högtalarväst in. Vecka 31-32 genomförde projektet också en
fotoutställning med bilder från Gräsmark. Totalt nio värdställen med ca 60-talet fotografier från 13

fotografer, proffs och amatörer, ingick i utställningen. Fotona kan eventuellt lånas ut till andra
verksamheter i bygden eller i Sunne kommun.
Projektet var också medarrangör för en, trots regnvädret, välbesökt företagsmarknad med tiotalet
utställare den 10 juli vid Rottnahallen.
Under våren har en folder om Finnskogen i Gräsmark tagits fram liksom en folder om Aktiviteter i
Gräsmark och en folder om bygdens industrihistoria. Dessa trycktes under september.
Foldrarna finns översatta till engelska, tyska och holländska.
Informationsskyltar om utskeppningshamnen, dammen och kanalen mellan Lillsjön och Rottnen har
köpts in och satts upp i samarbete med Rolf och Anita Swens.
En handfull s.k. personporträtt över Gräsmarksbor har köpts in och publicerats i Värmlandsbygden.
Med utgångspunkt från de önskemål som kom fram under projektets tidigare kurs i marknadsföring
i sociala medier genomfördes under augusti och september två kortare utbildningar,
om skrivande och fotografering, för sociala medier. Kurserna var riktade till företag och föreningar.
Boken ”Bygda vår”
Boken har textmässigt färdigställts av Jan-Olov Nilsson och Britt-Marie Eriksson med hjälp av
Ingrid Nilsson som kompletterat boken med bilder och underliggande text. Rolf och Anita Swens
och Nils Nilsson har under året lyckats att få in bidrag till bokens färdigställande.
Bokgruppen siktar på att boken skall bli färdigtryckt sommaren 2022.
Finnkulturen
Föreningens bidrag till ”Världsarvprojektet blir en folder om Finnkuluren i Gräsmark skriven av
Anita Österman och Ann Catharine Johansson.
Möte med kommunledningen i september
Kommunledningen i Sunne besökte Gräsmark för dialog med ortsbor och föreningar.
Utveckling Gräsmark var representerad och tog upp ett antal frågor, såsom barnomsorg,
kommunikationer, mobiltäckning, räddningstjänst och digitaliserade vandringsleder.
Julmarknad på Hembygdsgården
Föreningen var representerad på den årliga julmarknaden på Hembygdsgården.
De framtagna foldrarna presenterades och delades ut till besökare.

