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Bilde: Bygging av gapahuk i Brustadvika var VGs største prosjekt i 2013.  

  

 

 

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 Ragnar Dæhli. Sistvente har vært leder, kasserer og 

sekretær. Ola Klanderud har vært ”Hælseminister”. 

Foreldrerådet Vestmarka barnehage har ikke vært representert på styremøter i VG i 2013. 
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Årsmøtet 25. februar i kantina på EMS 
Det var 16 stemmeberettigete til stede. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Ragnar 

Dæhli ble valgt til møteleder, Solveig Rapstad til å referere. Kai Ljøner og Bruno Ljøner 

Svendby ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.  

Prioriterte arbeidsoppgaver for 2013 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 
 

 

Etter valget var det åpen debatt om ev å igangsette et arbeid med ei ”Vestmarkabok”. Styret 

ble oppfordret til å nedsette en forprosjektkomité. 

 

Styremøter 
Styret har vært samlet 9 ganger i tillegg til årsmøtet. 60 saker er behandlet.  

 

Økonomi 
VG hadde per 31.12.2013 en egenkapital på kr 18.040,51. Egenkapitalen er økt med kr 

5.422,27 i 2013. 

 

Viktige saker: 
Universelt utformet gapahuk i Brustadvika 

Bygging av gapahuk i Brustadvika var VGs største prosjekt i 2013 med til sammen ca 300 

dugnadstimer. Hele 32 personer var med på ulike dugnader. I tilegg kommer oppofrende 

innsats fra saniteten som serverte kaffe m.m. på et flertall av dugnadene.  

 

Vestmarkadagen 1. juni 

Felles arrangement i regi av organisasjonene tilsluttet VG. Hvert lag hadde med en 

representant i arrangementskomiteen som hadde to møter i forkant av dagen. Under 

arrangementet ble Solveig Hem Sørli kåret til Årets Vestmarking, mens Alvin Thorsen fikk 

Hedersprisen. Arrangementet var svært godt besøkt. Det bygde på suksessen fra foregående 

år, men med fokus på videreutvikling. Max Ivan sto for servering av mat og drikke om 

kvelden. En svakhet ved konseptet som vil få fokus fram mot arrangementet i 2014 er 

hvordan organisasjonene kan sitte igjen med inntekter som står i et visst forhold til 

dugnadsinnsatsen. VG isolert hadde et underskudd på ca 1400 kroner på tross av kr 2000 i 

bidrag fra saniteten. 

 

Vestmarkabok 

En forprosjektkomité med Øyvind Vestheim, Ingrid Huse Gulbrandsen, Tormod Sæther, Berit 

Fjell og Lars Rambøl (leder) ble nedsatt.  Styret hadde gitt de et mandat å manøvrere etter. De 

la fram sitt arbeid i august. Styret konkluderte med at det er behov for markedsundersøkelse 

og sonderinger for å se etter finansieringsmuligheter.    

 

Organisasjonsendring Vestmarka Samfunnshus 

Det er slått fast at bygningen er balanseført hos kommunen med en verdi på 1,1 millioner 

kroner. Vi har hatt 2 møter med kommunen/ENKF. Vi har arbeidet med forslag til avtale, men 

foreløpig har vi ikke kommet fram til en omforent tekst.  
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Vektervegen 

Det har vært 2 styremøter. Styret i Vektervegen har sendt forespørsel til kommunen om å 

overdra drift og eierskapet av ”institusjonen Vektervegen”. Henvendelsen er ikke besvart. 

Styret i Vektervegen søkt fylkeskommunen om kr 170.000 kroner til opplysningsskilt langs 

Vekterveien, men fikk avslag. 

Vektervegen bevilget kr 25.000 til utbedring av den gamle traktorvegen mellom Arve 

Sagbakken ved fv 21 og ned til Jegeråsen/Rambølsgrenda. Dette er ikke en del av 

Vektervegen, men strekningen ble prioritert for å lede de som kommer syklende på Nasjonal 

Sykkelrute nr 9 (Halden - Trondheim) vestfra inn på Vektervegen. 

 

Høring kommunale planer 

VG har gitt høringssvar på kommunal planstrategi og på kommuneplanens samfunnsdel. 

Folkemøter ble forsinket og kom ikke i gang i 2013. 

 

Møte med politisk og administrativ ledelse 

VG arrangerte møte mellom politikere/administrativ ledelse og grendeutviklingslaga i 

kommunen 27. mai. Ett av temaene var forventningsavklaring. Det mest konkrete fra møtet 

var at rådmannen skulle ta fram igjen dokumenter fra 2001 da kommunen inviterte til å danne 

lagene, og hvilke føringer som ble gitt.  

I tillegg orienterte Espen Fjeldbu om det pågående planarbeidet. 

 

Eldrefest. Sammen med Saniteten arrangerte VG eldrefest i Samfunshuset søndag 29. 

september. Ca 40 eldre deltok. Gjestene fikk servert middag. Første halvdel av filmen ”Och 

gränsen skilde oss åt” ble vist. Senere spilte og sang Håkon Hauer. Gratis inngang. Loddsalg 

ga inntekter på vel kr 5.000. Gevinster fra ulike lag og foreninger, ikke minst fra Saniteten. 

Overskudd på ca kr 3.300! 

 

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

februar - mars. Saniteten hadde ansvaret i februar og Menighetsrådet i mars. Siste søndagen i 

januar tok VG tak i ”Kom deg ut dagen” og inviterte folk til aktivitet på den islagte 

Harstadsjøen. 

 

Drifting av Brustadvika 

VG har gjødslet grøntarealene og kjørt beitepusser. Kostnad gjødsel: ca 2.500 kr. 

 

Høytalere i Samfunnshuset 

Det er laget oversikt over behov for utstyr, kostnadsbudsjett og finansieringsplan. Prosjektet 

ferdigstilles i begynnelsen av 2014. 

 

Hælseminister. Ola Klanderud har besøkt familier på Vestmarka som har fått barn og 

dessuten ønsket tilflyttede velkommen. I løpet av året har vi endret praksis fra å gi blomster til 

å overrekke 2 kopper + prospektkort fra Børliselskapet. Vi har laget et nytt informasjonskort 

fra Grendeutviklinga. 10 tilflyttede er besøkt, 1 barn er født.  

 

SMS. Tjenesten er benyttet 16 ganger med 6 ulike oppdragsgivere! Pris per utsending kr 170,- 

Vi sender nå SMS til 163 telefonnumre hver gang.  

Styret tok opp til vurdering en ny og billigere løsning for utsending av SMS, men valgte den 

vekk siden den innebar en risiko for at mottaker kunne misbruke/feilbruke tjenesten. 
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Bestillingstransport fra Ruter. Transport med minibuss t/r Sørumsand. Tilbudet kom i gang 

i 2011, og består fortsatt.  

 

www.vestmarka.info. 45 nyhetsoppslag i 2013. 6 års historikk av nyheter er lagret og 

tilgjengelig. Aktivitetskalenderen og nyhetsarkivet gjør nettsida til vår kollektive 

hukommelse. Flere av organisasjonene har god aktivitet på sin del av nettsida. 
 

 

Tabell: Under er gjengitt statistikk over besøk på nettsida vestmarka.info: 

 
 

 

Annet: 

 Fornyet skiltene langs fv 21 med www.vestmarka.info. Kostnad kr 1.000 

 17. mai. Forespørsel fra FAU om bistand. Saniteten tok ansvar for frokost til 

Hornorkesteret. VJFF rigget utebord. VG pyntet ute med lauv 

 Solveig Rapstad har vært VGs representant i styret i Vestmarka i Utvikling AS. 

 I 2013 lyktes vi ikke å få tak i dyr til å beite ved kirka, men går på med frist mot i 

2014 

 Tatt initiativ for å få utbedret vegstubben ved fotgjengerovergangen ved Glingeråsen 

 Styreleder har holdt foredrag for Eidskog og Eda Rotary med temaet, Vestmarka, 

grenda som ikke ville dø! 

 Styreleder deltok på møte som kommunen arrangerte om tilskuddsordninger med 

Anders Vik fra Kr.sund kommune.  

 

 

 

 

 

Vestmarka Idrettslag  Vestmarka Hornorkester Vestmarka sanitetsforening 

Jan Tore Kraft   Ola Klanderud  Anita Pedersen 
 

 

 

 

Vestmarka JFF  Vestmarka Vel  Tobøl og Vestmarka Arbeiderlag 

Svein Olaf Sæter  Kjell Sørli   Anne H. Huse 

 

http://www.vestmarka.info/
http://www.vestmarka.info/
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Eidskog Montessoriskole Grusjø Grendehus  Elg 4H 

Ola Klanderud   Asbjørn Gulbrandsen  Solveig Rapstad 

 

 

 

Vestmarka Samfunnshus A/L    Vestmarka Menighetsråd 

Trond Rapstad      Håkon Hauer   

    

   

 

 

Politisk representant       Leder VG 

Sidsel Mobrenna      Ragnar Dæhli 

 

 


