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Bilde: Skulpturen «Vestmarkamonolitten» ble reist til heder for alle som arbeidet i 

skognæringa. Skulpturen som er laget av kunstneren Ari Besemer ble avduket på 

Vestmarkadagen 9. juni 2017. 

 

 

Styret og medlemsorganisasjoner 
Styret har bestått av Toini Johnsen (Eidskog Naturbarnehage), Eirik Mobrenna (Vestmarka 

Menighetsråd), Håkon Utstrand Hauer (Vestmarka Idrettslag), Inger Lise Kessler (Vestmarka 

Hornorkester), Anita Pedersen (Vestmarka Sanitetsforening), Vidar Huse (Vestmarka JFF), 

Nina Kisen (Vestmarka Vel), Trond Rapstad (Interesseforeningen for Vestmarka 

Samfunnshus), Asbjørn Gulbrandsen (Grusjø Vel), nestleder Sidsel Mobrenna og leder 

Ragnar Dæhli. Sistnevnte har også vært kasserer og sekretær. Hans Dyblie har vært 

”Hælseminister”. 

 

Årsberetning 

Vestmarka Grendelag 
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EMS gikk ut av VG fordi det er i konflikt med deres vedtekter å være medlem i annen 

organisasjon. I stedet gikk de over til å være observatør i styret. 

 

 

Observatører i styret 
Fra politiske partier: Hilde Sørli (Venstre), Jan-Arne Storvik (Arbeiderpartiet), Gjermund 

Fjeldskogen (Fremskrittspartiet) og Tormod Nymoen (Høyre). 

 

Fra organisasjoner: Ola Klanderud (Eidskog Montessoriskole), 

 

Årsmøtet 1. mars i samfunnshuset 
10 stemmeberettigete deltok. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Ragnar Dæhli ble 

valgt til møteleder, Anita Pedersen til å referere. Jan Einar Mobrenna og Kari Vestli ble valgt 

til å underskrive årsmøteprotokollen.  

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

2017 ble presentert for årsmøtet. 

 

Valget ga følgende resultat: 

Leder: Ragnar Dæhli 

Nestleder: Sidsel Mobrenna 

Revisor: Arne Sørli 

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

 

Styremøter 
Det har vært holdt 9 styremøter. 67 saker er behandlet i styret.  

 

Økonomi 
VG hadde per 31.12.2017 en egenkapital på kr 52.221,20. Egenkapitalen er økt med kr 

21.344,67 i 2017. Vestmarka Grendelag mottok en minnegave på nær 18.000 kr ved 

begravelsen til Ingolf Mohn. 

 

 

Viktige saker: 
 

Hjertestarter 

Styret diskuterte gjentatte ganger kjøp av hjertestarter, hvor den eventuelt skulle plasseres, 

hvem den skulle kjøpes av og ev. kursing. 

I årets siste styremøte ble det vedtatt å kjøpe hjertestarter fra Eidskog Rødekors, plassere den i 

den ulåste gangen til Kirkestua og sørge for at folk i organisasjonene får kursing. 

 

«Vestmarkamonolitten» 

Skulpturen ble avduket av kunstneren Ari Besemer på Vestmarkadagen 9. juni. Det er satt opp 

ei informasjonstavle på selve skulpturen, med en QR-kode som leder til mer informasjon på 

våre nettsider. Skulpturen ble reist for å ta vare på sagbrukshistorien, spre kunnskap om hva 

den betød og hedre de som arbeidet i skognæringa. 

 

Bredbånd 

VG bidro med underlag til N-kom søknaden fra Eidskog kommune. Eidskog fikk 1,1 mkr til 

utbygging av bredbånd på Vestmarka! Sidsel, Ragnar og Ola har hatt flere møter med 

http://vestmarka.info/vestmarkamonolitten/
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prosjektleder Thor Torp i Eidskog kommune. Rett på nyåret 2018 settes det i gang er 

anbudsprosess. En ser for seg at oppstart av utbygging kan komme i gang ila mai måned.  

 

Huset ved grensen 

Kommunen har hatt en prosess gående med eieren mye av året. Det er utvikling i saken. 

 

Formannskapsmøte på Vestmarka 23. mai 

Formannskapet fikk omvisning på henholdsvis Eidskog Naturbarnehage og Eidskog 

Montessoriskole før de hadde 1 times møte med VG. Vi orienterte om hvordan VG er «skrudd 

sammen», og hva som er formålet vårt. Med det som utgangspunkt, diskutere vi hvordan 

grendelaget og kommunen kan forsterke samarbeidet med mål om 1) Bedre infrastruktur i vid 

forstand og 2) Økt bolyst. 

Diskusjonen ble oppsummert med at vi var enige om å prioritere følgende to aksjonspunkter: 

Jobbe med nettfart og gjøre et siste (?) ordentlig forsøk på å selge tomtene i Harstadhagan. 

VG oppfordret kommunen i tillegg å være seg bevisst bestillingsbussens betydning. 

 

 

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 67 nyhetsoppslag på 

weben dette året. Svært mange av sakene som er nevnt i denne årsberetningen er omtalt på 

weben. Drifting av weben, herunder Vestmarkaboka har kostet ca. 1.700 kr. 

 

Vestmarkadagen 9. juni 

Felles arrangement i regi av organisasjonene tilsluttet VG. Ble arrangert for 6. gang i 

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

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

ulike organisasjonene presenterte seg med aktiviteter om dagen.  

Under middagen ble Arne Sørli kåret til Årets Vestmarking og Saniteten fikk Hederprisen. 

To stk band spilte om kvelden og skapte kjempestemning til langt etter midnatt. 

 

Styret mottok en henvendelse om politiske partier kunne ha stand på Vestmarkadagen. Etter 

en god debatt besluttet flertallet å si nei til forespørselen.  

 

Mobil scene, lysutstyr 

Organisasjonene i Vestmarka Grendelag + Vestmarka Sangkor og Eidskog Montessoriskole 

får fri tilgang på mobil sene som lagres i Kirkestuelåven. Vi har tilsvarende vederlagsfri 

tilgang på lysutstyr som lagres sammen med hornorkesterets instrumenter. VG har inngått 

disposisjonsavtale med Nestun Gård v/Lars Rambøl som eier utstyret. Avtalen er en svært 

generøs gest til organisasjons- og kulturlivet på Vestmarka. 

 

Drifting av Brustadvika 

VJFF stilte mannsterkt opp på ryddedagen før 17. mai, og ryddet tennung kvist og kjerr i 

Brustadvika. 

Ukentlig tømming av søppel og sjekk av doen i gapahuken i 9 sommeruke fra uke 26-34. 

Dette var en jobb som gikk på omgang mellom VG-organisasjonene. 

Beitepussing av hele grønt-arealet.  

 

 

Oppmerksomhetstavle ved Esso’n 

http://www.eidskognaturbarnehage.no/
http://www.eidskogmontessoriskole.no/
http://www.eidskogmontessoriskole.no/
http://vestmarka.info/vg-vedtekter/
https://ruter.no/globalassets/rutetabeller/bestillingstransport/bestillingslinje_891_09122012.pdf
http://www.vestmarka.info/
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Skiftet navn ila året fra informasjonstavle. Det er avklart at eierskapet er overført fra Eidskog 

kommune til Vestmarka Grendelag.  

All tidligere informasjon ble fjernet. Deretter ble ei arbeidsgruppe ledet av Sidsel Mobrenna 

satt sammen. Den står for framdriften som skal munne ut med et revidert innhold i 2018. 

Foreløpige emner er kultur, opplevelser, severdigheter, aktiv fritid, mat/spisesteder, 

overnattingssteder. 

VG søkte kommunen om kulturmidler, og mottok kr 4.000 til prosjektet. De utbetales i 

februar 2018 og er ikke tatt inn i balansen i regnskapet. 

 

Vekterveien 

Det ble forsøkt etablert et styre i Vekterveien. Ragnar var valgt fra VG som representant til 

Vektervei-styret. Det lyktes ikke å etablere styre i Vekterveien i 2017. Det kom av at det ikke 

er aktivitet i Magnor GUL, og de har en viktig, og arbeidskrevende rode langs Gaustadsjøen. 

 

VG har henvendt oss til kommunen med forespørsel om å bruke «Arbeid for trygd-ressurser» 

for å rydde langs Vekterveien fra Stangnessætervegen til tunnelen. Svaret har vært at «det har 

vist seg vanskelig».  

 

Harstadhagan. Se omtale av formannskapsmøte 23. mai. I tillegg minnet vi rådmann 

Stenhaug om samme sak da han var invitert til vårt styremøte 16. oktober. 

 

Eldrefest 18. nov, - fest der alle over 70 år som kaller seg vestmarkinger inviteres. Arrangert 

sammen med Saniteten siden 2010. Drøyt 60 eldre deltok. Gjestene fikk servert julemiddag. 

Underholdning; sang ved Monica Walter og Håkon Utstrand Hauer. Kåseri fra taubanen fra 

Sundshagsfors ved Lars «Gutte» Rambøl. Bilder fra et aktivt Vestmarkasamfunn siste år, 

bilder tatt av Hans Dyblie.  

Gratis inngang. Loddsalg ga inntekter på 8.300 kr. Gevinster fra ulike lag og foreninger, ikke 

minst fra Saniteten. Overskudd ca. 1.600. 

 

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

januar - mars. Søndag 29. januar arrangerte Vestmarka IL, søndag 26. februar Saniteten og 

søndag 26. mars var VJFF arrangør. 

 

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

ønsket tilflyttede velkommen.  

 

Demensaksjonen i uke 38, VG bemannet de 10 rodene på Vestmarka for tredje år på rad. 

 

SMS. Tjenesten er benyttet 7 ganger med 6 ulike oppdragsgivere. Pris per utsending kr 185,- 

Vi sender nå SMS til ca. 150 telefonnumre hver gang. 

 

Vestmarkaboka / «Historien og Vestmarka» 

Vært lite aktivitet i 2017. Mangler ikke ideer, men trenger flere til å skrive. Anne H Huse er 

redaktør. 

 

 

Annet: 

 Registrert Vestmarka Grendelag i frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Endelig kom 

organisasjonsnummer på plass 16 år etter stiftesen! 

 Brev til Eidsiva om hyppige strømbrudd, og om det er mulig og gjøre noe med det 
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 Ryddedag før 17. mai sammen med VIL, Velet og EMH. Forespørsel fra EMH. 

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

Hornorkesteret. VJFF rigget utebord. VG pyntet ute med lauv 

 Vedlikeholdt informasjon på kommunens nettsted om VG’s organisasjoner 

 Ettersyn/oppfølging av sauer på beite ved kirka i 4 mnd. 

 Minneord over Geir J Svendsen, Vestmarka Hornorkester 

 Nominert kandidater til kulturprisen 2017. Vi nominerte vinneren Håkon Utstrand 

Hauer. 

 Stilt spørsmål til kommunen om valgdeltakelsen fra folk på Vestmarka ble påvirket av 

at Vestmarka Samfunnshus ikke ble brukt til stortingsvalget. Vi har ikke fått et 

tilfredsstillende svar på henvendelsen. 

 Inviterte den nye rådmannen Trond Stenhaug til vårt styremøte 16. oktober, og fortalte 

ham om grendelag generelt og VG spesielt. Vi orienterte ham bl.a. om de sakene vi 

hadde pekt ut særskilt i møtet med formannskapet i mai. 

 Ruters bestillingslinje 471 ble det bestilt 2.640 turer i 2017. Bestillingslinje 471 

omfatter både Eidskog og Rømskog. Brukeren rapporterer at det er et økende antall 

«dropp in-passasjerer», dvs. folk som ikke har bestilt via sentralen. De kommer i 

tillegg til tallene referert over. 

 Ragnar var VGs representant i forumet som velger vinneren av Eidskog kommunes 

Ildsjelpris 

 

 

 

Vestmarka Idrettslag  Vestmarka Hornorkester Vestmarka Sanitetsforening 

Håkon Utstrand Hauer Inger Lise Kessler  Anita Pedersen 
 

 

 

Vestmarka JFF  Vestmarka Vel   

Vidar Huse   Nina Kisen    

 
 

 

Grusjø Grendehus  Vestmarka Menighetsråd 

Asbjørn Gulbrandsen  Eirik Mobrenna 

 

 

 

Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus  Eidskog Naturbarnehage   

Trond Rapstad      Toini Johnsen   

     

   

 

 

Nestleder VG         Leder VG 

Sidsel Mobrenna       Ragnar Dæhli 

https://www.eidskog.kommune.no/kultur-og-fritid/lag-og-foreninger/

