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Bilde: Sjøfarten bru over Buåa ble bygd høsten 2014. Her heises 13,5 meter lange 

limtrebjelker på plass.  

 

Styret og medlemsorganisasjoner 
Styret har bestått av Erik Grande (Eidskog Naturbarnehage), Gro Kristiansen (FAU Eidskog 

Naturbarnehage), 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), Kai Ljøner (Vestmarka Vel), Anne Huse (Tobøl og Vestmarka 

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

Vel), politisk representant Sidsel Mobrenna og Ragnar Dæhli. Sistvente har vært leder, 

kasserer og sekretær. Ola Klanderud har vært ”Hælseminister”. 

 

Eidskog Naturbarnehage er nytt medlem dette året. I løpet av høsten besluttet FAU i Eidskog 

Naturbarnehag å trekke sin deltakelse i VG fordi foreldrene er representert ved at styret er 

med. 

Driften av Elg 4H ble lagt på is fra 1. januar 2015. 

Årsberetning 

Vestmarka Grendeutvikling 

2011 
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Årsmøtet 18. mars i kantina på EMS 
Det var 13 stemmeberettigete til stede. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Ragnar 

Dæhli ble valgt til møteleder, Solveig Rapstad til å referere. Jenny Håkonsen og Kari Vestby 

ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.  

Revidert regnskap ble godkjent. Det samme ble årsmeldinga. Prioriterte arbeidsoppgaver for 

2014 ble presentert for årsmøtet. 

Etter årsmøtesakene diskuterte vi om ev oppstart av «Onsdagskafè». 

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. 66 saker er behandlet.  

 

Økonomi 
VG hadde per 31.12.2014 en egenkapital på kr 21.419,90. Egenkapitalen er økt med kr 

3.379,39 i 2014. VG venter på kr 25.000 i tilskudd fra rentemidler fra Skogfondet. Fram til da 

er likviditeten svært presset. 

 

Viktige saker: 
Bru over Buåa, Sjøfatrten bru 

VG sto ansvarlig for å bygge bru over Buåa. Tiltaket er forankret i reguleringsplanen for 

Brustadvika og avklart med grunneieren som er Vestmarka i Utvikling AS. I rene utlegg 

kostet prosjektet nær 97.000 kroner. Det er finansiert vha. 45.000 kr i vassdragsmidler fra 

Hedmark Fylkeskommune, 10.000 kr fra Sparebanken Hedmark, 10.000 kr i andre tilskudd 

fra fylket. I tillegg venter vi på kr 25.000 fra skogondets rentemidler i 2015. VG har også 

brukt ca. 8.500 kr av egenkapitalen til finansiering. 

Det er utført ca. 150 timer gratis dugnadsarbeid med planlegging, grunnarbeid og snekring. 

Brua har fått navnet Sjøfarten Bru. 

 

Høring kommunale planer 

VG ga høringsuttalelse på kommuneplanens samfunnsdel. Vi hadde nedsatt ei arbeidsgruppa 

som møttes til diskusjon og utarbeiding av forslag til uttalelse som senere ble forelagt styret 

og godkjent. 

 

Organisasjonsendring Vestmarka Samfunnshus 

Vestmarka Samfunnshus AL er nedlagt etter enstemmig vedtak i ordinært- og ekstraordinært 

årsmøte. Saken er også behandlet av kommunestyret, med samme resultat. 

15. desember ble Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus (IVS) stiftet. Det gamle 

styret i andelslaget sitter som interimsstyre fram til årsmøte i IVS i februar 2015.  

 

www.vestmarka.info. Det er laget ny og modernisert utgave av weben. Arbeidet startet i 

februar og 3. november var den store dagen de nye sidene ble lansert. Hjemmesiden er 

utviklet i WordPress som gir god funksjonalitet på dagens mest brukte «plattformer», 

http://www.vestmarka.info/
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herunder nettbrett og smarttelefoner. Nyhetssaker kan nå deles på Facebook og nå ut til flere. 

Vi har diskutert og blitt enige om kjøreregler for å bruke bilder av personer og i særdeleshet 

barn.  

Vi kjøper nå litt større lagringsplass på webhotellet til Siteman.  

I oktober begynte Hans Dyblie som journalist for VG’s organisasjoner. Ragnar Dæhli er 

redaktør med VG’s styre som referansegruppe. Vi har hatt 52 nyhetsoppslag på weben dette 

året. Drifting av weben har kostet ca. 1.700 kr dette året. 

 

Tabellen viser trafikk på weben etter nylansering 3. november: 
 

 
 

Promotering av bestillingstransport fra Ruter. Transport med minibuss t/r Sørumsand. 

Tilbudet kom i gang i 2011, og består fortsatt. I løpet av året har vi jobbet med å promotere 

tilbudet med todelt formål: styrke grunnlaget og få flere pendlende til å oppdage dette gode 

tilbudet. Det er skaffet flere brosjyrer som bl.a. er lagt på biblioteket og servicekontoret til 

kommunen. Vi har hatt artikkel i maiutgaven av IEidskog. 

I 2014 var det til sammen 1 124 bestilte turer til/fra Skotterud. 

 

Sikring rundt Brugrillen 

Før Vestmarkadagen ble det satt opp gjerde på begge sider av Brugrillen. Formålet var sikring 

mot fall ned den bratte skrenten ned mot Buåa. Arbeidet ble gjort på dugnad. Vi gjenbrukte 

gjerde fra Paradisbanen for at det skulle passe inn i «miljøet» ved brufundamentet. 

 

Drifting av Brustadvika 

Klipt grøntarealene i Brustadvika med beitepusser. Litt ettersyn av toalett og søppeldunker. 

 

Gapahuken 

Montert dør til toalettet og røykrør og rørgjennføring i taket. I tillegg topphatt over tak. Vi 

støpte rullestolrampe opp til toalettet. VG har tegnet forsikring på gapahuken. Sum ca. kr 

5.000 kr i kostnader på 2014-regnskapet. Gapahuken ble offisielt åpnet på Vestmarkadagen.  

 

Vestmarkadagen 31. mai 

Felles arrangement i regi av organisasjonene tilsluttet VG. Arrangert for 3. gang i «moderne 

tid». Hvert lag hadde med en representant i arrangementskomiteen som hadde to møter i 

forkant av dagen. Været var fantastisk, og aktivitetene på dagen var svært godt besøkt. Nye 
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aktiviteter for året var bilutstilling (nær 60 stk. «retro-biler»), bueskyting, hoppeslott for barn, 

hønebingo,ansiktsmaling. Solveig Rapstad ble kåret til Årets Vestmarking. 

Max Ivan sto for servering av mat og drikke om kvelden. Vi hadde ikke musikk om kvelden. 

Kombinert med at det var fest på paviljongen på Skotterud gjorde det at det ble glissent ut 

over kvelden. VG isolert hadde et overskudd på ca. kr 2.300 takket være kr 5.000 i bidrag fra 

Sanitetens salg 

. 

Nettilgang og mobildekning 

Det er på flere fronter arbeidet med å bedre mobildekning og nettilgang. John Dirksen/Jo Inge 

Nyborg tok initiativ til «Prosjekt Fiber». Her ble vestmarkinger oppfordret til å melde seg 

interessert hos Eidsiva (www.jegvilhafiber.no.) 
VG inviterte på nettsidene til å gi tilbakemelding om ev. utilfredsstillende kvalitet på 

mobildekning og/eller bredbånd. Det kom mange innspill via post@vestmarka.info som ble 

videreformidlet til kommunen. Kommunen har nå nettilgang og mobildekning på sin saksliste. 

 

Vekterveien 

Det har vært ett styremøte. Styrets søknad om kommunal overtakelse av «Vekterveien» ble 

behandlet i komiteen Trivsel, Miljø og Kultur (TMK), men ble utsatt til det kommunale 

budsjettet for 2015 skulle behandles. 

Vekterveien ble tildelt kr 145.000 kroner fra Hedmark Fylkeskommune til skilting av 

Vekterveien.  På styremøte i Vekterveien ble det nedsatt ei arbeidsgruppe der Ragnar Dæhli er 

leder for prosjektet. Arbeidsgruppa har hatt 6 møter i 2014. Ida Gulbrandsen er engasjert som 

konsulent. Informasjonsskiltene er planlagt satt opp innen utgangen av mai 2015. 

 

Eldrefest- fest der alle over 70 år som kaller seg vestmarkinger inviteres. Arrangert sammen 

med Saniteten søndag 21. september. Ca 50 eldre deltok. Gjestene fikk servert middag. Andre 

halvdel av filmen ”Och gränsen skilde oss åt” ble vist. Dessuten markerte vi at det var 30 år 

siden Samfunnshuset ble tatt i bruk. Hallvard Sørli kåserte over det, og vi sang to sanger som 

ble skrevet til innvielsen i 1984. Håkon Hauer og Arne Grundt spilte til. Gratis inngang. 

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

Saniteten. Overskudd på ca kr 2.000! 

 

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

januar - mars. Saniteten hadde ansvaret i januar, Elg 4H i februar og Vestmarka Vel i mars.  

 

Høyttalere i Samfunnshuset 

Ferdigstilt i 2014. Suveren jobb av Velet med Dagfinn Omberg i spissen. Spleiselag mellom 

Velet, Montessoriskolen, Hornorkesteret. Saniteten og VG. 

 

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

dessuten ønsket tilflyttede velkommen.  

 

SMS. Tjenesten er benyttet 12 ganger med 5 ulike oppdragsgivere! Pris per utsending kr 195,- 

Vi sender nå SMS til 166 telefonnumre hver gang. 

 

 

Annet: 

 På henvendelse fra TV2 har vi kommet opp med mulige steder for innspilling av 

Farmen. Ola Klanderud hadde med seg prosjektlederen og viste fem steder vi hadde 

foreslått uten at det ble «fast fisk». 

http://www.jegvilhafiber.no/
mailto:post@vestmarka.info
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 17. mai. Forespørsel fra FAU om bistand. Saniteten tok ansvar for frokost til 

Hornorkesteret. VJFF rigget utebord. VG pyntet ute med lauv 

 VG har hatt ansvaret for å lede prosessen med kåring av årets vinnere av Eidskog 

kommunes Ildsjelpris for 2014. 

 Nominert Vrangsfestivalen til Eidskog kommunes Ildsjelpris 2014 

 Vedlikeholdt informasjon på kommunens nettsted om VG’s organisasjoner 

 VG fikk 2 krakker/bord. Den ene har VIL plassert oppe på Vardåsen. 

 Ettersyn/oppfølging av beitedyr nedenfor kirka fra 6. juni til begynnelsen av 

september 

 

 

 

 

 

 

Vestmarka Idrettslag  Vestmarka Hornorkester Vestmarka Sanitetsforening 

Jan Tore Kraft   Ola Klanderud  Anita Pedersen 
 

 

 

 

Vestmarka JFF  Vestmarka Vel  Tobøl og Vestmarka Arbeiderlag 

Svein Olaf Sæter  Kai Ljøner   Anne H. Huse 

 

 
 

 

 

Eidskog Montessoriskole  Grusjø Grendehus  Elg 4H 

Ola Klanderud    Asbjørn Gulbrandsen  Solveig Rapstad 

 

 

 

Vestmarka Samfunnshus A/L Eidskog Naturbarnehage Vestmarka Menighetsråd 

Trond Rapstad   Erik Grande   Håkon Hauer  

     

   

 

 

Politisk representant        Leder VG 

Sidsel Mobrenna       Ragnar Dæhli 

 

 

https://www.eidskog.kommune.no/Organisasjon/OrganisasjonKompakt.aspx?MId1=1314

