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Vestmarkadagen ble på nytt arrangert etter ett opphold siden 50-tallet. Et resultat av 

organisasjonenes samarbeid gjennom VG. 

  

 

 

 

Styret og medlemsorganisasjoner 
Styret har bestått av Solveig Rapstad (Elg 4H), Håkon Hauer (Vestmarka Menighetsråd), Jan 

Tore Kraft (Vestmarka Idrettslag), Ola Klanderud (Vestmarka Hornorkester + Eidskog 

Montessoriskole), Anita Pedersen (Vestmarka Sanitetsforening), Svein Olaf Sæter 

(Vestmarka JFF), Kjell Sørli (Vestmarka Vel), Anne Huse (Tobøl og Vestmarka Arbeiderlag), 

Trond Rapstad (Vestmarka Samfunnshus A/L), Grusjø Vel (Asbjørn Gulbrandsen), politisk 

representant Sidsel Mobrenna og leder, kasserer, sekretær og ”Hælseminister” Ragnar Dæhli.  

Eidskog Museums- og Historielag og  Foreldrerådet Vestmarka barnehage har ikke vært 

representert på styremøter i VG i 2012. 
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Årsmøtet 27. februar i Kirkestua 
Det var 11 stemmeberettigete til stede. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Ragnar 

Dæhli ble valgt til møteleder, Anita Pedersen til å referere. Henrik Oskar Christensen og  

Johnny Svendby ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.  

Prioriterte arbeidsoppgaver for 2012 ble forelagt årsmøtet. Revidert regnskap ble godkjent. 

Det samme ble årsmeldinga. 

Valget ga følgende resultat: 

Leder: Ragnar Dæhli 

Revisor: Arne Sørli 

Valgkomité: Jan E. Mobrenna, Svein Olaf Sæter og Jan Tønnes 
 

 

Styremøter 
Styret har vært samlet 9 ganger i tillegg til årsmøtet. 55 saker er behandlet. Det ble utarbeidet 

halvårige møteplaner for å få lengre planleggingshorisont for styremedlemmene. 

 

Økonomi 
VG hadde per 31.12.2012 en egenkapital på kr 24.618,24. Egenkapitalen er økt med kr 

10.646,11 i 2012. 

 

 

Viktige saker: 
Vestmarkadagen 9. juni 

Felles arrangement i regi av organisasjonene tilsluttet VG. Vestmarka Sangkor sang det hele i 

gang kl 16. Så fulgte ”Vestmarka Rundt”, åpning av BMX-bana / BMX- oppvisning ved lokal 

ungdom, volleyballturnering med 14 (!) lag, fiskekonkurranse, natursti, bilutstilling, 

hesteridning og kiosksalg. Kl 20 åpnet ”Brugrillen”. Max Ivan sto for mat og drikke. 

Hornorkesteret opptrådte mens vi spiste. Vi kåret Årets Vestmarking og Årets Nye 

Vestmarking. Senere tente vi et stort bål, og lokale karer tok fram instrumenter og underholdt. 

Det var svært god deltakelse. Ca 140 personer om kvelden. I tillegg kommer alle de som kun 

var til stede tidligere på ettermiddagen. Ekstra gledelig var den store aldersspredningen, med 

folk både i åtti- og nittåra! 

 

Organisasjonsendring Vestmarka Samfunnshus 

Trond Rapstad, Sidsel Mobrenna og Ragnar Dæhli har hatt to møter med kommunen og 

ENKF for å finne fram til en god framtidig organisasjonsform for andelslaget. Ragnar har 

deltatt som observatør på andelslagets fire styremøter.  

Vi har hatt dialog med ”Kulturhuset Skogtuns venner” i Sør Odal. Eierskap og organisering 

for dette forsamlingslokalet er i stor grad parallell til Vestmarka Samfunnshus. Kommunen 

eier og Skogtuns venner leier. Sistnevnte har stiftet en interesseorganisasjon som er registrert 

under ”Forening/lag/innretning” i Enhetsregisteret i Brønøysund. Både kommunen/KF og 

styret i Vestmarka Samfunnshus ser en tilsvarende organisering for vårt eget 

forsamlingslokale som et interessant alternativ.  

 

Universelt utformet gapahuk i Brustadvika 

VG fikk bevilget kr 80.000 til bygging av universelt utformet gapahuk. Kr 40.000 er utbetalt 

så langt. Opprinnelig var gapahuken planlagt plassert ved Grusjøen, men ila første halvår ble 

det på det rene at det ikke var aktuelt lenger. Sammen med NHF Glåmdal ble Brustadvika 

utpekt som ny plass for bygging. Byggesøknad ble levert kommunen, og tillatelse til bygging 

ble gitt i starten av desember.  
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Siden saken trakk ut i tid søkte VG om, og fikk innvilget, utsatt ferdigstilling av prosjektet. 

Planen er at gapahuken skal stå ferdig ila første halvår. HC-toalett er kjøpt inn. Likeledes er 

det gjort avtale om kjøp av tørrgran til materialer. 

 

Inngjerding ved kirka for å holde landskapet åpent vha beiting  

Dette var et samarbeid mellom grunneiere, menighetsrådet og VG.Gjerdinga ble gjort på 

dugnad i første halvdel av mai og sau sluppet 19. mai. De to første sauene hoppet over 

gjerdet. 4 søyer og 8 lam ble rekvirert fra Tobøl og beitet i perioden 30. juni til ca 20. 

september. 

Beiteprosjektet ble finansiert vha kr 13.000 i tilskudd av såkalte SMIL-midler (spesielle 

miljøtiltak i landbruket). 

 

”Søknadsverksted” og diverse andre søknader 

 Søkt Sparebanken Hedmark om støtte til bru over Buåa. Mottatt kr 10.000,- 

 Søkt Hedmark Fylke om ”Vassdragsmidler” for bygging av bru i Brustadvika. Fikk 

innvilget kr 40.000,-. Pengene utbetales etter at prosjektet er realisert. 

 Søkt om kulturmidler til nye(re) høytalere i Samfunnshuset. Fikk innvilget kr 2.000,-. 

 I februar var VGs lag og foreninger invitert til ”Søknadsverksted” på Samfunnshuset. 

Velet og VIL deltok. Sammen med Ragnar ble det avtalt å utarbeide en større felles 

søknad til Gjensidigestiftelsen i september. I navnet til VIL ble det utformet søknad 

om støtte for å opparbeide et stisystem i Brustadvika tilpasset bevegelseshemmede 

samt belysning. Vi søkte om kr 145.000. Dessverre har vi fått avslag på søknaden. 

 Vi søkte også Hedmark Fylkeskommune om midler til ”Økt fysisk aktivitet i 

hverdagen”, men fikk beskjed om at vi ikke var i rett kategori. 

 

Vasking av kirka 

Lag og foreninger tilknyttet VG tok del i vaskinga av kirka helga før 17. mai etter forespørsel 

fra Menighetsrådet. 

 

Møte med kommunal ledelse 

13. juni kom ordfører, rådmann, daglig leder KF og kommunalråd Verhaug til Vestmarka. 

ViU og VG sto bak invitasjonen. Styrelederne i ViU og VG representerte Vestmarka-

samfunnet, i tillegg til Ola Klanderud som stilte møtelokaler til disposisjon. Tema var 

gjensidig informasjonsutveksling og fokus på saker som er spesielt viktige for Vestmarka. 

 

Høytalere i Samfunnshuset 

Hornorkesteret, Velet (Bygdekinoen) og Eidskog Montessoriskole samarbeider om å rigge 

nye høyttaler og miksebord + mikrofoner. Arbeidet er godt i gang, men ikke fullført. 

 

Vektervegen + Eidskogrøya 

Det har vært to styremøter i Vektervegen, og Ragnar har deltatt på ett. 

Traseen på Tobøl ble utbedret på vårparten. Andre deler forutsettes sluttført første halvdel 

2013, og sluttrapport for prosjektet ferdigstilt ila samme år. 

Sykkelløpet Eidskogrøya ble arrangert lørdag 29. september. Det var bl.a. start i Brustadvika, 

men også flere andre steder langs Vektervegen. Magnor Næringshage som var ansvarlig for 

planlegging og koordineringa av arrangementet, kom dessverre i gang svært sent, og 

deltakelsen ble skrinn! Kun 3 personer syklet i vei fra Vestmarka. Frank Kipperberg, som bor 

på Vestmarka, ble leid inn av Næringshagen for å bistå med siste forberedelser og 

gjennomføring. 
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Søndagskafé på Bygdehuset. VG har koordinert søndagskafé siste søndagen i måneden i 

januar - mars. Vestmarka Vel hadde ansvaret i januar, Menighetsrådet i februar og Saniteten i 

mars.  

 

Dekning mobiltelefoni. Første henvendelse til Telenor i denne saken ble gjort i 2009. Nok et 

klagebrev ble sendt i månedsskifte aug/sept. uten at det har hatt effekt. I 2017 avvikes 

”kobbernettet”, og fastelefoni blir historie i Norge. I lys av det blir denne saken stadig 

viktigere. 

 

Eldrefest. Sammen med Saniteten arrangerte VG eldrefest i Samfunssalen søndag 30. 

september. 45 eldre deltok. Gjestene fikk servert ”høstgryte”, med ris og salat som tilbehør. 

Bløtkake til dessert. ”Vestmarka Sangkor og Håkon Hauer underholdt. Utlodning som ga kr 

2.600 i overskudd. 

 

Byarlaget og fellesaktiviteter har vi ikke lykkes med dette året. Vi mottok ingen respons på 

invitasjoner til hhv deltakelse i volleyballturneringa på Vestmarkadagen og deltakelse på 

Eldrefesten. 

 

Hælseminister. Ragnar Dæhli har besøkt familier på Vestmarka som har fått barn og 

dessuten ønsket tilflyttede velkommen. Blomster er overrakt på vegne av VG og 

Vestmarkasamfunnet. 14 tilflyttede er besøkt, 4 barn er født.  

 

www.vestmarka.info. Ingen vesentlige endringer. 30 nyhetsoppslag i 2012. 5 års historikk av 

nyheter er lagret og tilgjengelig. Arrangementskalenderen er en viktig funksjon på weben. 

 

SMS. Tjenesten er benyttet 30 ganger med 7 ulike oppdragsgivere! Pris per utsending kr 105,- 

Vi sender nå SMS til 153 telefonnumre hver gang. Da når vi nesten like mange familier. Noen 

av mottakerne har kun fritidsbolig på Vestmarka. 

 

 

Annet: 

 Rusproblematikk blant ungdom på Vestmarka. Tema ble behandlet av SLT-

koordinatoren på vårt årsmøte  

 Foreslått navn på noen få veger i hyttefelt som ikke ble tatt med foregående år 

 Hilde Mæhlum fra kommunen deltok på VG-møte. Etter at Steinar Velten sluttet, har 

hun ansvaret for å ha kontakt med grendeutviklingslagene. 

 Parkeringsvakter på 17. mai-arrangementet på Vestmarka 

 Uttalelse om nye kommunale retningslinjer for kulturmidler 

 Henvendelse til Glåmdalen både skriftlig og muntlig med forespørsel om 

vestmarkinger kan få Glåmdalen tilkjørt om morgenen 

 VG har 1 styrerepresentant med personlig vararepresentant i Vestmarka i Utvikling 

AS. Ragnar Dæhli har vært fast representant, mens Trond Rapstad har vært 

vararepresentant.  

 

 

 

Vestmarka Idrettslag  Vestmarka Hornorkester Vestmarka sanitetsforening 

Jan Tore Kraft   Ola Klanderud  Anita Pedersen 
 

 

http://www.vestmarka.info/
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Vestmarka JFF  Vestmarka Vel  Tobøl og Vestmarka Arbeiderlag 

Svein Olaf Sæter  Kjell Sørli   Anne H. Huse 

 

 
 

 

 

Eidskog Montessoriskole Grusjø Grendehus  Elg 4H 

Ola Klanderud   Asbjørn Gulbrandsen  Solveig Rapstad 

 

 

 

Vestmarka Samfunnshus A/L    Vestmarka Menighetsråd 

Trond Rapstad      Håkon Hauer   

    

 

 

 

Foreldrerådet Vestmarka Barnehage    Eidskog Museums- og Historielag 

   

 

 

Politisk representant       Leder VG 

Sidsel Mobrenna      Ragnar Dæhli 

 

 


