23.12.2007:

Vestmarka Grendeutvikling ønsker alle ei god jul og et godt
nytt år!

20.12.2007:

Kino 10. januar avlyst
Bygdekinoen melder at første kinodag på nyåret går ut pga sykdom hos maskinisten.
06.12.2007:

Ny kinodag
Bygdekinoen starter opp igjen på nyåret. Da kommer forestillingene på Vestmarka til
å gå på torsdager. Første kinoforestilling her blir torsdag 10. januar. Forestillingene
på Tollefsbøl blir fortsatt på mandager.
02.12.2007:

Nå kan snøen komme, Trysjøtraseen er utbedret
Deler av traseen til Trysjøen har vært såpass ulendt at det har krevd mye snø før
skiløypa kunne kjøres opp. Nå har Tore Fløitmoen planert problemplassene slik at
løypa kan tas i bruk tidligere. Østre Almenninga grunneierlag finansierer prosjektet.
29.11.2007:

Velkommen til julegrantenning
Vestmarka Vel tenner julegrana på Esso’n søndag 2. desember kl 17.00. Det blir
gløgg og pepperkaker, sang og nissebesøk.

06.11.2007:

Vestmarka i Utvikling AS er stiftet

88 av de totalt 151 aksjene som er solgt til småaksjonærer var representert på
stiftelsesmøtet
tirsdag 6. november.

Det nyvalgte styret består av

Styreleder:
Jan E. Mobrenna
Nestleder:
Sigmund Ruud
Styremedlemmer: Vidar Huse
Eva Myhrrusten Krogstad
Fra VG: Ragnar Dæhli
1.vara: Ida Huse Gulbrandsen
2.vara: Kai Ljøner
3.vara: Arnfinn Granstrøm
Vara fra VG: Gro Grønnerud

31.10.2007:

Montessoriskolen på nett
Montessoriskolen som er under planlegging på Vestmarka har fått eget nettsted:
www.eidskogmontessoriskole.no
Der kan du blant annet lese at det er informasjonsmøte torsdag 22. november kl
18.00 i showrommet på ungdomsskolen.
24.10.2007:

Krokveld
Vestmarka Hornorkester arrangerer krokveld med Peik Reidar Gnu på
Samfunnshuset fredag 9. november. Mer info på Hornorkesterets arrangementsside.

24.10.2007:

En halv million er passert!
Pr. 24. oktober er det solgt aksjer til Vestmarka i utvikling AS (ViU) for ca 550.000
kroner. Vestmarka grendeutvikling (VG) har god tro på at man kan komme opp i
600.000 kroner fra småaksjonærer før stiftelsesmøtet den 6. november. Mer info om
ViU finner du her.

17.10.2007:

Trimmen på Samfunnshuset starter opp igjen i uke 43.
Les mer på sida til Idrettslaget.

27.09.2007:

Nå kan du kjøpe aksjer!
Nå er salget av aksjer i selskapet Vestmarka i utvikling AS i gang. Salget vil foregå
fram til 20. oktober. Alle husstander på Vestmarka vil få besøk av en representant for
Vestmarka Grendeutvikling (VG) som vil informere og selge aksjer. Følgende
personer har fullmakt til å selge aksjene:

Marthe M. Johansen, Jan Ragnar Huse, Ola Klanderud, Sidsel
Mobrenna, Steinar Hjerpset, Asbjørn Gulbrandsen, Eva Rambøl, Anita
Pedersen, Håkon Hauer, Anne Huse, Jan Tønnes, Jan Mobrenna, Gro
Grønnerud, Svein Olaf Sæter, Kai Ljøner, Terje Halvorsrud, Ragnar
Dæhli
Du kan også laste ned tegningsblankett fra VIUs side her på Vestmarka.info og
sende inn denne selv. På ViUs side finner du også mer informasjon om planene. (Det
ligger link til utskriftsvennlig versjon nederst på blanketten).
___________________________________________________________________
__________
24.09.2007:

Flere alternativer for bredbånd
Beboere på Vestmarka har god bredbåndsdekning fra de største Internettleverandører over kabel som: Telenor, Tele 2 og Eidsiva. I tillegg har vi nå, etter at
masta på Bertetoppen er blitt oppjustert, fått tilgang på trådløst Internett rett inn
gjennom kjøkkenvinduet fra Nordisk Mobiltelefon ICE. Se mer om dette på
http://www.ice.no/

21.09.2007:

Aksjeselskap skal få fart i utviklingen av Vestmarka.
Les mer på ViU AS.
___________________________________________________________________
_____________

21.09.2007:

Lysløypa tar form
Vestmarka idrettslag står bak anlegget av lysløype i den gamle jernbanetraseen fra
skolen mot Almenninga og litt vestover (rød linje på kartutsnittet). Dugnader holdes
fortløpende og fredag 21. og lørdag 22. september ble traseen preparert og
lysstolper reist.

