
FärilaRådets verksamhetsberättelse för 
år 2014 

Styrelse och övriga funktionärer 
- Styrelsen har bestått av: Marcus Persson (ordförande), Viveka Ståbi (Vice ordförande), Pia 

Danhard (Kassör), Roy Nilsson (Sekreterare), Nina Springh, Helena Olofsdotter Haglund och 
Kerstin Elverstig 

- Ersättare har varit: Magnus Johansson, Mattias Åhn, och Staffan Olsson  
- Revisorer har varit: Ulla Grönstedt och Margareta Oscarsson 
- Valberedning har varit: Lars Persson, Leif Johansson och Inga Olsson 

Verksamheten 
- FärilaRådet har haft 13 Protokollförda möten samt möten inför sommarbroschyren och 

Färilaveckan samt uppföljningsmöte av Färilaveckan 

Under året har FärilaRådet: 
- Tillsammans med web-ansvarig Kicki Norman (adjungerad till alla styrelsemöten) arbetat 

vidare med FärilaRådets hemsida: farila.se.  
- Arbetat med besöksnäringen i speciell grupp för Ljusdals kommun och deltagit i XX möten 

(Marcus Persson) samt evenemangskalender som drivs av Hälsingland Turism och 
evenemangsinformationen genom Ljusdals kommun. 

- I samband med nationaldagsfirandet på Hembygdsgården delat ut tröjor med Färila nya 
logga till barn födda under året. 

- Bidragit med ett kåseri i varje nummer av MellanLjusningen  
- Har med stöd från kommunen fått en ettårig dispens för uppsättning av julutsmyckningen 

över genomfarten. 
- Haft möte med kommunens integrationsenhet rörande nyanlända flyktingar samt påbörjat 

ett system för mottagande av flyktingar med YY som samordnare. 
- Anordnat möte och mottagande av nyanlända flyktingar där flyktingar och Färilabor inbjudits 

till ett fikasamkväm. 
- Påtalat förstörelse av skyltar vid kyrkstallarna och fått gehör från kyrkan och Länsstyrelsen 

för uppsättning av nya skyltar. 
- Med hjälp påskpyntat genomfarten med tuppar och påskris. 
- Vandringsgruppen har under året fortsatt skötseln av Flottarstigen hela sträckan mellan 

Färila och Laforsen med bl.a. röjning, skyltning och märkningr Byggt en högbro över ”Vågen” 
en djup vik av Ljusnan. Utökat spångning av myr vid Kasteln. Färdigställt Ljusnanleden från 
Färila till Laforsen. Röjt Buförleden, Toppleden och Vallåsenleden. Färdigställt, i 
Skogsvårdsstyrelsens regi, Hälsingeleden från Risarven till Hebäcken inom Färila gamla 
sockengränser. Broschyrerna över Flottarstigen, Ljusnanleden, Buförleden. Toppleden och 
Vallåsenleden har distribuerats kostnadsfritt genom brochyrställ på Delins och genom 
Ok/Q8, Time och Hembygdsgården.  

- Administrerat förslag på, utsett, och i samband med karnevalen uppvaktat, årets Falatoming: 
Esbjörn Johansson med trätryck av Björn Ståbi. 

- Samordnat och deltagit i företagsmässan under Färilaveckan. 
- Skött Rastplatsen i Skarpå. Stort tack för de frivilliga krafter som hjälper till! 
- Deltagit genom ordförande i den tre dagar långa Landsbygdsriksdagen. 
- Monterat skyltar för Hoppströmmen. Grävt ner fundament och satt upp skyltar med hjälp av 

anställd grävare och frivilliga från Ljusdals fiskevårdsområde. 
- Arbetat för en tydligare och bättre turistinformation i Färila. I år skedde den i Ok-Q8:s regis. 

Informationen utvärderas fortlöpande. 
- Uppvaktat nyetablerade företag med en blomma. 



- Kompletterat tidigare framtagna vykort från Färila med vintermotiv. Utarbetat ”storvykort” 
med ett flertal motiv. 

- Samordnat aktiviteter och annonsering under Färilaveckan, anordnat marknad i ny 
utformning med många lokala aktörer. Deltagit i marknaden och informerat samt sålt 
sommarlotter, kassar, vykort mm. 

- I samarbete med Färila Lions arrangerat Luciamarknad. 
- Organiserat och deltagit i 2014 års städdag då Färilas gator och allmänna platser städas. 
- Följt och stöttat förbättringen  av Färebyparken, Emma Nordebo Snygg, chef för gata-park, 

invigde årets Färilavecka och stöder förbättringsarbetet.. FärilaRådets arbetet med en 
informationsskylt om Färeby till parken har slutförts. Färdigställandet av skylten är nu 
kommunens ansvar. 

- Skött och fyllt broschyrställ för turisminformation på Delins i Färila. 
- Sålt sommarlotter för att bl.a. finansiera marknadsföring av Färilaveckan 
- Använt LS-stugan som fast lokal vilket ger ett större kontaktnät med Färilaborna och 

möjlighet att samla arkiverat material på ett ställe. 
- Utsett två ledamöter till gruppen som ska fördela vindkraftsmedel (Lillian Olsson och Lasse  
- Fått tillåtelse Persson) 
- I Revylokalen mottagit och administrerat skänkta textilier och nyttoföremål samt fördelat 

dessa till Färilas nyanlända flyktingar i Föreningarnas hus 
- Organiserat Sockenstämma i Revylokalen då frukost till självkostnadspris erbjöds. 

Ljusdals kommun 
FärilaRådet har bistått kommunen och: 

- Samordnat och deltagit i möte med kommunchefen i Revylokalen där alla Färilabor bjöds in. 
- Utsett två ledamöter (Lillian Olsson och Lasse Persson) till kommunens grupp för 

bygdeavgiftsmedel. 
- En grupp från FärilaRådet deltog  i möte med Tommy Henriksson om samordning tidsmässigt 

av evenemang och om upprustning av och information om kommunens leder. 
- Lämnat synpunkter och bidrag till kommunens turistbroschyr. 
- Deltagit i revidering av turistkartan över Färila 
- Tillställt kritiska kommentarer rörande försäljningen av Föreningarnas hus och fått tillåtelse 

att använda huset vid hjälpverksamhet för flyktingar. 
- Tillsammans med Kårböle byalag tillskrivet kommunen om ändrade rutiner vid bedömning av 

bygdemedelsansökningar. 

FärilaRådet 
Vandringsgruppen: Satt igång röjning och permanent märkning av Hälsingeleden med arbetsgrupp 
från Skogsvårdsstyrlsen under hösten 2014. Följt upp och inventerat arbete.   
Under året röjt och förbättrat Flottarstigen, Ljusnanleden, Buförleden, Toppleden och Vallåsenleden.  
Placerat ut varningsskyltar för Ljusnanledens kraftiga branter samt brant på Flottarstigen vid 
Kölströmmen. Deltagit i en informations- och foto-tur med Ljusdalpostens reporter. Turen 
resulterade i ett stort uppslaget reportage om Flottarstigen och Ljusnanleden.  

FärilaRådets arbetsstruktur sammanfattas i befattningsbeskrivningar för ordförande, sekreterare och 
kassör. Arbetsåret struktureras i schema, anslagna i LS-stugan, för tidsbundna återkommande 
uppgifter för Färilarådet och för uppgifter som görs utan speciell tidsplacering. Rådet fortsätter 
arbetat för att ge Färila en tydligare plats i kommunens turistinformation. Fler Färilabor borde 
utnyttja möjligheten att nå Rådet genom förslagslådan på Delins och lokalen i LS-stugan. Det finns nu 
vykort med lokal anknytning både med sommar och vintermotiv att köpa t.ex. på Delins och TIME 
och tygkassar finns att köpa på Delins. Badlakan med Färilaloggan finns också till försäljning bl.a. i LS-
stugan. Läs Rådets krönika i Mellanljusningen. Där FärilaRådet försöker få med senaste nytt. Gå också 



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.  

 
För FärilaRådet 140213 
 
Roy Nilsson 
Sekreterare  
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