
E n g e l s f o r s   e t t   p a r a d i s   f ö r   m å n g a 
 
1968 Korsnäs-Marma börjar hyra ut den gamla bruks-bebyggelsen som sommarstugor. 

Den första flytbryggan köps och kommer på plats vid ”björken”. 
 
1969 Bostadshuset ”Glaså” (vid majstången) rivs och bränns ner av Korsnäs-Marma. 

Stranden rensas från bråte och vass, och den första kombinerade bad- och båtbryggan 
byggs/pålas. Ett 10-tal lass sand körs i och en liten gräsplan görs i ordning ”det första 
badet har skapats”. Badet har sedan byggts ut i omgångar fram till 1982 då 
nuvarande förening övertog hela området. 

 
1970 Uthuset (vid stenen) rivs av Korsnäs, och där försvann ”dasset”. 

Den första parkeringen görs i ordning där bostadshuset stått. 
 
1979 Dala-Ljusna (dotterbolag till Korsnäs) säljer ut befintliga hus till de som i första hand 

hyrt dem tidigare. 
Engelsfors samfällighetsförening bildas, och föreningen sköts av Dala-Ljusna. 

 
1980 Tomtförsäljningen börjar så smått i området. 
 
1982 Föreningen övergår i medlemmarnas regi. 

Första delen av nuvarande båtbrygga köps och den kommer på plats intill den gamla 
pråmkajen. 
Badstrand och gräsplan utökas ytterligare, och en bilparkering med tillfartsvägar 
iordningställs. 

 
1983 Den nu delvis tretton år gamla badbryggan har tjänat och får nu ge plats för nästa 

badbrygga. 
 
1984 Kompletterande dikningsarbeten utförs. 

En båtramp iordningställs för att underlätta sjösättning och upptagning. 
Hästar och bifftjurar kommer till området och betar på föreningens grönområde. 

 
1985 Rutschbana införskaffas och rustas upp. 

Körbro byggs till övervåningen på stallet och reparationsarbete av golv påbörjas så 
att de första båtarna kan härbärgeras. 

 
1986 Plåttaket på stallet har tjänat ut och ersätts med fasadplåten från höghusen i Hofors. 

Rutschbanan monteras upp vid badet till allas glädje. 
 
1987 Ny flytbrygga/badflotte tillverkas, bord och bänkar har skänkts till föreningen. 
 
1988 Namn på vägarna inom området redovisas. 

Kompletterande dikning utförs. 
Beslut tas om upphandling av en lika lång förlängning av båtbryggan. 

 
1989 Leverans av förlängd båtbrygga. 
 
1990 Lantbrevbäring startar i området, och inhandlade vägskyltar sätts upp. 

Betande får med bjällror och sitt speciella läte bidrar ytterligare till den rofyllda 
rekreationsmiljö som Engelsfors utgör. 
 
Engelsfors juni 1990 
Hans Söderström 
”en urinnevånare” och avgående ordförande 


