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Bilde: Det to-årige prosjektet med å sette opp informasjonstavler, skilt og merker langs 

Vekterveien ble fullført i 2015. Fylkeskommunen støttet prosjektet med kr 145.000. 

 

Styret og medlemsorganisasjoner 
Styret har bestått av Erik Grande (Eidskog Naturbarnehage), Håkon Hauer (Vestmarka 

Menighetsråd), Jan Tore Kraft (Vestmarka Idrettslag), Inger Lise Kessler (Vestmarka 

Hornorkester), Kjell Sørli (Eidskog Montessoriskole), Anita Pedersen (Vestmarka 

Sanitetsforening), Svein Olaf Sæter (Vestmarka JFF), Nina Kisen (Vestmarka Vel), Kamilla 

Thue/Vidar Huse (Tobøl og Vestmarka Arbeiderlag), Trond Rapstad (Interesseforeningen for 

Årsberetning 

Vestmarka Grendeutvikling 

2011 
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Vestmarka Samfunnshus), Asbjørn Gulbrandsen (Grusjø Vel), representant for formannskapet 

Sidsel Mobrenna og leder Ragnar Dæhli. Sistnevnte har også vært kasserer og sekretær.  

Hans Dyblie har vært ”Hælseminister”. 

 

 

Årsmøtet 24. februar i kantina på EMS 
Kun 9 stemmeberettigete til stede. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Ragnar Dæhli 

ble valgt til møteleder, Anita Pedersen til å referere. Hans Dyblie og Vidar Huse ble valgt til å 

underskrive årsmøteprotokollen.  

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

2015 ble presentert for årsmøtet. 

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 10 ganger i tillegg til årsmøtet. 9 styremøter + ett møte med rådmannen 

om grendelagsprosjektet. 71 saker er behandlet i styret.  

 

Økonomi 
VG hadde per 31.12.2015 en egenkapital på kr 22 289,45. Egenkapitalen er økt med kr 869,55 

i 2015.  

 

Viktige saker: 
 

Høring kommunale planer 

VG sendte inn høringsuttalelse på kommuneplanens planprogram.  

VG har også sendt inn uttalelse på planprogram for arealdelen 2016-2025. 
 

Gjennomgang av vedtekter 

VG ble oppfordret av Eidskog Venstre til å vurdere vedtektsendringer slik at politiske partier 

ikke kan være medlem. 

Styrets første tilnærming ble en henvendelse til kommunen med oppfordring om å utarbeide 

normalvedtekter for grendelagene, og herunder gi føringer for hva kommunen forventer av 

lagene, men også hvordan styrene i lagene bør være sammensatt. Kommunen svarte at 

Formannskapet ikke skal lage vedtektene til Grendelagene. 

Som følge av det svaret besluttet styret å nedsatte ei arbeidsgruppe på fire personer til å 

vurdere ev. vedtektsendringer. Innenfor mandatet styret ga, presenterte arbeidsgruppa 

endringsforslag. Styret vedtok at de vil fremme endringsforslag på årsmøte i 2016. 

 

www.vestmarka.info. Hans Dyblie har vært journalist for VG’s organisasjoner. Ragnar 

Dæhli er redaktør med VG’s styre som referansegruppe. Vi har hatt 80 nyhetsoppslag på 

weben dette året. Drifting av weben har kostet ca. 1.650 kr. 

 

Tabellen viser trafikk på weben per måned: 

 

 

http://www.vestmarka.info/
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Bygninger på sentrale steder som forfaller 

Styret i VG har hatt temaet på sakslista flere ganger dette året. Bl.a. deltok Roy Melbye og 

Torfinn Smines på et styremøte og orienterte om lovverket. Særlig er huset ved grensa 

skjemmende. Det står på kommunens «liste», men to andre større saker er foran i «køa».  

Vi inviterte også de nye eierne av Forbruker’n til å fortelle om sine planer. 

VG vil følge opp sakene.  

 

Vestmarkadagen 6. juni 

Felles arrangement i regi av organisasjonene tilsluttet VG. Ble arrangert for 4. gang i 

«moderne tid». Arrangementskomiteen var satt sammen av representanter fra 

medlemsorganisasjonene, og hadde to møter for å planlegge og organisere arrangementet. 

Været var ikke mer enn middels med regn på dagen. Men det til tross var det mange 

besøkende. Røde Kors var med i år, og det ga ekstra trygghet! To etapper av Aurskog-Høland 

rally ble kjørt på Vestmarka samme dagen.  

Dagfinn Omberg ble kåret til Årets Vestmarking. Musikantene i bandet Best Før fikk 

hedersprisen. 

Max Ivan sto for servering av mat og drikke om kvelden. Best Før underholdt først og leverte 

den musikalske stafettpinnen til coverbandet «Bomull i øra». De spilte Vazelina-låter og var 

fabelaktige. Hornorkesteret ga teltet sitt i gave til VG. 

VG isolert hadde et overskudd på kr 1.900 takket være kr 5.000 i bidrag fra Sanitetens salg. 

 

Nettilgang og mobildekning 

Møte med kommunen om «Prosjekt bredbånd i Eidskog» 19. mars. Eidsiva Bredbånd lanserte 

sine planer, bla orienterte de om «Dugnadsfiber». «Prosjektet bredbånd …» var basert på at 

kommunen skulle komme gjennom nåløyet å motta statlige EKOM midler. 

Styret i VG sørget for å opprette ei arbeidsgruppe med kompetente personer som skulle gjøre 

en nærmere vurdering av Eidsivas tilbud. 

Foreløpig ende på visa ble at kommunen fikk avslag på sin søknad midt i oktober. Nå er det 

uvisst hvor vegen går videre. 

 

Vekterveien 

Ingen styremøter i 2015, men ett møte for å planlegge Eidskogrøya. 
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Den aktiviteten som har vært, er relatert til skiltprosjektet. I 2014 fikk Vekterveien tildelt 

145.000 kroner fra Hedmark Fylkeskommune til skilting. Prosjektet skulle gjennomføres ila 2 

år. Sluttrapport er sendt, og midlene er utbetalt. 

 

Bygd mobil scene. Ei mobil scene som står til disposisjon for VGs organisasjoner ble bygd, 

finansiert med kommunale kulturmidler og egenkapital. 

 

Vestmarkaboka. Vedtok at «boka» utvikles på nettet. Funnet teknisk løsning som gir en 

relativt rasjonell konvertering fra scannet tekst (pdf-filer) til redigerbar tekst. 

«Vestmarkarelaterte» artikler i «Jul i Eidskog» er i stor grad ferdig scannet. Vi sikter mot en 

løsning som gir søkefunksjonalitet. 

 

Drifting av Brustadvika 

VJFF ryddet tennung langs Buåa og rensket opp i elva før Vestmarkadagen. På høsten ryddet 

vi tennung langs fv 344 nedenfor Harstadhagan. 

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

VG og ViUs styrer ønsker å sette opp skilt om at camping ikke er tillatt på arealet som er 

regulert til fritidsformål.  

 

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

med Saniteten siden 2010. I år ble den flyttet til 20. november. 61 eldre deltok. Gjestene fikk 

servert julemiddag. Tore Fjeld viste film. Gunnar Sæther stilte ut malerier og fortalte litt om 

de. Håkon Hauer spilte noen sanger. Gratis inngang. Loddsalg ga inntekter på vel 8.000 kr. 

Gevinster fra ulike lag og foreninger, ikke minst fra Saniteten. Overskudd på ca kr 3.700! 

 

Demensaksjonen, VG bemannet de 9 rodene på Vestmarka. 

 

Harstadhagan, vært pådriver mot ENKF for å blåse nytt liv i markedsføring av boligfeltet. 

 

Grendelagsprosjektet, 2015-2017. Styret ble orienterte av rådmann Meyer i et eget møte 17. 

mars. Prosjektets utgangspunkt er Eidskogs folkehelseprofil fra 2014. Målet er å stimulere til 

merkunnskap og holdningsarbeid som middel til forbedring av folkehelseprofilen.  

Det har vært stille i prosjektet etter møtet med rådmannen, og uklart om det skjer noe mer. 

 

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

januar - mars. Saniteten hadde ansvaret i januar og Vestmarka Vel i mars. 

 

Onsdagskafe i kantina til skolen. Koordinert via VG. Velet arrangerte i januar og oktober. 

Saniteten i februar og november. På januarmøtet fikk vi orientering om Hedmark trafikk sine 

«Flex-ruter». På novembermøtet fortalte Ketil Grønnerud og ny satsing i Harstadhagan. 

 

Hælseminister. Hans Dyblie har besøkt familier på Vestmarka som har fått barn og dessuten 

ønsket tilflyttede velkommen.  

 

SMS. Tjenesten er benyttet 8 ganger med 5 ulike oppdragsgivere! Pris per utsending kr 200,- 

Vi sender nå SMS til ca. 165 telefonnumre hver gang. 
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Annet: 

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

Hornorkesteret. VJFF rigget utebord. VG pyntet ute med lauv 

 Ragnar har vært VGs representant i forumet som velger vinneren av Eidskog 

kommunes Ildsjelpris 

 Vedlikeholdt informasjon på kommunens nettsted om VG’s organisasjoner 

 Ettersyn/oppfølging av sauer på beite 4 mnd., fra 15. mai til 18. sept. 

 Nominert kandidater til kulturprisen 2015 

 Ruters bestillingslinje 891 ble det bestilt 2.520 turer i 2015 en økning på 715 turer 

eller 40 prosent fra forrige år! Bestillingslinje 891 omfatter både Eidskog og 

Rømskog. Tilbudet kom i gang i 2011. 

 

 

 

 

 

 

Vestmarka Idrettslag  Vestmarka Hornorkester Vestmarka Sanitetsforening 

Jan Tore Kraft   Inger Lise Kessler  Anita Pedersen 
 

 

 

 

Vestmarka JFF  Vestmarka Vel  Tobøl og Vestmarka Arbeiderlag 

Svein Olaf Sæter  Nina Kisen   Vidar Huse 

 

 
 

 

Eidskog Montessoriskole  Grusjø Grendehus  Vestmarka Menighetsråd 

Kjell Sørli     Asbjørn Gulbrandsen  Håkon Hauer 

 

 

 

Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus  Eidskog Naturbarnehage   

Trond Rapstad      Erik Grande   

      

   

 

 

Politisk representant        Leder VG 

Sidsel Mobrenna       Ragnar Dæhli 

 

 

https://www.eidskog.kommune.no/kultur-og-fritid/lag-og-foreninger/
https://ruter.no/reiseplanlegger/rutetabeller-og-linjekart/bestillingstransport/

