
FärilaRådets verksamhetsberättelse för 
år 2013 

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

Danhard (Kassör), Roy Nilsson (Sekreterare), Margareta Andersson, Helena Olofsdotter 
Haglund och Lasse Sjögren 

- Ersättare har varit: Stellan Fagrell, Nina Springh och Michael Henriksson  
- Revisorer har varit: Margareta Oscarsson och Ulla Grönstedt 
- Valberedning har varit: Inga Olsson, Lars Persson och Leif Johansson 

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. 
- Arbetat med Evenemangskalender som drivs av Hälsingland Turism. 
- 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  
- Inköpt och bytt ut förra årets då nya lyktstoplpsflaggor mot nya som dessvärre också visat sig 

undermåliga. Satt upp vimplar och påskpynt vid genomfarten. 
- Genomdrivit med stöd från kommunen att trots Trafikverkets förbud få en ettårig dispens för 

uppsättning av julutsmyckningen över genomfarten. 
- Sökt bygdemedel för att ersätta julutsmyckningen, som enligt ovan förbjuds kommande år. 
- Vandringsgruppen har under året fortsatt skötseln av Flottarstigen hela sträckan mellan 

Färila och Laforsen med bl.a. röjning och spångning över blötmarker. Renoverat, märkt, 
spångat och röjt Ljusnanleden från Färila till Laforsen. Röjt Buförleden, Toppleden och 
Vallåsenleden. Påbörjat en röjning och uppmärkning av Hälsingeleden från Risarven till 
Hebäcken inom Färila gamla sockengränser. Utarbetat (fotgraferat, författat) en ny broschyr 
över Ljusnanleden och tryckt den i 1000 exemplar som ska delas ut kostnadsfritt. Reviderat 
och tryckt upp nya broschyrer över Buförleden, Vallåsenleden och Toppleden. Broschyrerna 
har bekostats av bygdemedel. Kompletterat skyltning längs ledena. Sökt bygdemedel för 
fortsatt arbete med Hälsingeleden. 

- Administrerat förslag på, utsett, och i samband med karnevalen uppvaktat, årets Falatoming: 
Erik Toresson 

- Skött Rastplatsen i Skarpå. Stort tack för de frivilliga krafter som hjälper till! 
- Utformat två fotoskyltar för Hoppströmmen i reflekterande färger storlek 5x1,2 m. Fått 

tillstånd för placering västerifrån och österifrån av markägare (tack!). Fått och betalt tillstånd 
från länsstyrelse. Skyltar och tillstånd bekostade med bygdemedel. 

- Vid upprepade tillfällen arbetat för en tydligare och bättre turistinformation i Färila.  
- Rådet har deltagit i ett brett processarbete med att utforma en kommunal strategi för 

besöksnäringen. FärilaRådets ordförande har deltagit i x antal möten y antal studiebesök bl.a. 
i Åre. 

- Uppvaktat nyetablerade företag med en blomma. 
- Kompletterat tidigare framtagna vykort från Färila med vintermotiv 
- 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 Hembygdsföreningen arrangerat Luciamarknad. 



- Organiserat och deltagit i 2013 års städdag då Färilas gator och allmänna platser städas. 
- Fått gehör för förbättrad skötsel av Färebyparken, tack Gata-park, som utrustar parken med 

ett utegym. Påbörjat arbetet med att ta fram en informationsskylt om Färeby till parken. 
- 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. 

Ljusdals kommun 
FärilaRådet har bistått kommunen och: 

- Varit remissinstans för bygdeavgiftsmedel. 
- Lämnat synpunkter och bidrag till kommunens turistbroschyr. 
- Deltagit i revidering av turistkartan över Färila 
- I skrivelse påtalat dålig information om vindkraftsutbyggnaden på Svartvallsberget. 
- Deltagit i kommunens LIS-möte (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) 
- Tillställt kommunpolitiker frågor om anledning till planändring för byggnaden där 

Hälsocentralen är inrymd. 
- Tillsammans med Kårböle byalag tillskrivet kommunen om ändrade rutiner vid bedömning av 

bygdemedelsansökningar. 

FärilaRådet 
Vandringsgruppen: Inventering och uppmärkning av Hälsingeleden under hösten 2013. Gruppen fick 
då också två nya medlemmar.  
Under året röjt och förbättrat Flottarstigen, Ljusnanleden, Buförleden, Toppleden och Vallåsenleden.  
Haft möte med Länsstyrelsen på plats vid Ljusnanleden och i samarbete utformat varningsskyltar för 
Ljusnanledens kraftiga branter.  

För att ge FärilaRådet en tydlig arbetsstruktur har befattningsbeskrivningar utarbetats för 
ordförande, sekreterare och kassör. Arbetsåret har strukturerats i tydliga schema, anslagna i LS-
stugan, både 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 skulle kunna 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 med nya logotypen på svart botten att 
köpa på Delins. Badlakan med Färilaloggan finns också till försäljning. Läs Rådets krönika i 
Mellanljusningen som 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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