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Elektrisitet Brustadvika. Fra «gravedugnad» 27. april. Strømmen kom på plass rett før 

Vestmarkadagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 

Vestmarka Grendelag 
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Styret og medlemsorganisasjoner 
Styret har bestått av Arne Sørli (Eidskog Naturbarnehage), Solveig Rapstad (Vestmarka 

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

Hornorkester), Anita Pedersen (Vestmarka Sanitetsforening), Hans Jørgen Ovlien (Vestmarka 

JFF), John W Dirksen (Vestmarka Vel), Ola Klanderud (Interesseforeningen for Vestmarka 

Samfunnshus), Asbjørn Gulbrandsen (Grusjø Vel), nestleder Erik Staavi og leder Ragnar 

Dæhli. Sistnevnte har også vært kasserer og sekretær. Hans Dyblie har vært ”Hælseminister”. 

 

 

Observatører i styret 
Fra politiske partier: Hilde Sørli (Venstre), Bjørn Gunnar Lindahlen (Arbeiderpartiet), 

Gjermund Fjeldskogen (Fremskrittspartiet) og Sidsel Mobrenna (Høyre). 

 

Fra organisasjoner: Ola Klanderud (Eidskog Montessoriskole), 

 

Årsmøtet 4. mars i kantina til EMS 
17 stemmeberettigete deltok. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Ragnar Dæhli ble 

valgt til møteleder, Erik Staavi til å referere. Linda Rønning og Ole Roger Askerud ble valgt 

til å underskrive årsmøteprotokollen.  

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

2019 ble presentert for årsmøtet. 

 

Valget ga følgende resultat: 

Leder: Ragnar Dæhli 

Nestleder: Erik Staavi 

Revisor: Arne Sørli 

Valgkomité: Svein Olaf Sæter og Jan Tønnes 

 

Etter årsmøtet orienterte Torfinn Smines om kommunens arealplan. Hva er en arealplan, når 

skal den «rulleres» (oppdateres), hva kan hver og en av oss spille inn, hvordan gjør en det, når 

kan en gjøre det osv.. 

 

Styremøter 
Det har vært holdt 9 styremøter. 64 saker er behandlet i styret.  

 

Økonomi 
VG hadde per 31.12.2019 en egenkapital på kr 46.948,19. Egenkapitalen er økt med kr 

8.598,63.  

 

Grendelaget mottok minnegave på kr 21.700 gitt ved begravelsen til Jan Einar Mobrenna. 

Grendelaget mottok kr 10.000 da Lions Eidskog hadde gavedryss under sin 50-års feiring. 

 

 

Viktige saker: 
 

Elektrisitet i Brustadvika 

10-årig avtale inngått med Brustad Bruk v/Tommy Larsen om å få levert strøm i jordkabel 

derfra. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Arealplan
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Stor gravedugnad i slutten av april, og kobling av kabler i slutten av mai. Lars «Gutte» 

Rambøl sørget for framdrift slik at prosjektet kom i havn innen Vestmarkadagen. Jens Tønnes 

var elektriker.  

 

I direkte utlegg kostet prosjektet ca. kr 101.500 inkludert lyssetting av Vestmarkamonolitten. I 

tillegg er det arbeidet svært mange gratisttimer.  Prosjektet er finansiert med hjelp av kr 

50.000 fra Sparebankstiftelsen, kr 10.000 fra Eidskog kommune, minnegaver ved Ingolf 

Mohn og Jan Einar Mobrennas bortgang og ca. kr. 10.000 fra egenkapitalen. I 2020 vil vi 

søke om momskompensasjon.  

 

Styret besluttet at strøm skal være tilgjengelig for brukere av gapahuken. Det ble hengt opp en 

plakat med oppfordring om å vippse kr 50 til VG ved bruk av strøm. 

 

Toppdekke internveg i Brustadvika 

Det ble kjørt på 6 lass grus (0-8mm). Det var resultat av et suverent spleiselag. Gunnar Holt 

Grusforretning sponset tre gruslass, bankkontoen til tidligere «Elgfesten» på ca. 9.500 kr ble i 

sin helhet donert til prosjektet og kilometertelleren på lastebilen til Tore Fløitmoen gikk 

veeeldig laaaangsomt.  

 

 

 

Bredbånd 

I oktober inngikk kommunen kontrakt med 

Eidsiva Bredbånd (EB) om utbygging av fiber på 

bl.a. Vestmarka. 

EB sendte tilbud til 165 husstander innenfor 

«poligonet» tegnet på kartutsnittet til høyre. Det 

ble holdt informasjonsmøte på Samfunnshuset i 

starten av desember med 60-70 frammøtte. 

 

Tilkoblingsavgift er kr 8.000 per husstand. 

For at EB skal beslutte utbygging på Vestmarka, 

må 75% av de 165 husstandene som har mottatt 

tilbud bestille. Per 31. desember manglet det 26 

bestillinger for å nå målet. 

 

 

 

Vestmarkadagen 1. juni 

Felles arrangement i regi av organisasjonene tilsluttet VG. Ble arrangert for 8. gang i 

«moderne tid». Dagen og særlig kveldsarrangemente ble preget av regn, men likevel var det 

bra trafikk. Det økonomiske resultatet var eventyrlig, kr 26.500 i overskudd. 

 

Erik Staavi ledet arrangementskomiteen og arrangementet. Komiteen, satt sammen av 

representanter fra medlemsorganisasjonene, hadde tre møter for å planlegge og organisere 

arrangementet. De ulike organisasjonene presenterte seg med aktiviteter om dagen. 

 

Spesielt nevnes at Norsk DKW Unions årstreff, som var lagt til Charlottenberg Hotell, la inn 

en biltur med stopp i Brustadvika for å kjøpe lunsj som saniteten hadde forberedt spesielt. Det 

ga gode ekstrainntekter! 
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Under middagen ble Anita Pedersen kåret til Årets Vestmarking. 

 

 

Drifting av Brustadvika 

I forkant av Vestmarkadagen stilte folk fra flere organisasjoner til dugnad for å få arealene på 

stell før arrangementet. Spesielt VJFF gjorde en kjempejobb! 

  

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 grøntarealet. Doen i gapahuken ble tømt av Eidskog Septik, den var bl.a. 

fylt opp med ved! 

 

Åpent landskap 

Dugnad 27. april, betalt jobb hos Åse Sæther. Kr 4.500 i nettoinntekt. 

Ettersyn av to sauer vi lånte til å beite rundt kirka i 5 måneder. 

 

Arealplanen til kommunen 

Styret sendte høringssvar på kommunens arealplan.  

 

Rekkverk på «gamlebrua» i Brustadvika 

Vi har fullført rekkverket på gamlebrua i Brustadvika.Kostnad kr 2.500. 

 

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 44 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. 

Nettsida er på flere måter et nav. Den er «server» for Oppmerksomhetstavla. Det samme 

gjelder informasjonsskiltet til Vestmarkamonolitten. Nettsida huser også 

arrangementskalenderen. 

 

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

Søndag 27. januar, Saniteten, søndag 24. februar, VIL & VJFF og søndag 31. mars, FAU 

skole og FAU barnehage. 

 

Demensaksjonen i uke 38. Her tok Saniteten på seg oppgaven ved at de samlet inn over 

4.000 kr på «stand» utenfor valglokalet da det var kommunestyrevalg.  Saniteten kombinerte 

innsamlingen ned «valgkafe». 

 

Eldrefest 24. nov, - fest der alle over 70 år som kaller seg vestmarkinger inviteres. Arrangert 

sammen med Saniteten siden 2010. Rekorddeltakelse med drøyt 70 eldre. Gjestene fikk 

servert julemiddag. 

Underholdning; Candels 

Gratis inngang. Loddsalg ga inntekter på ca 10.000 kr. Gevinster fra ulike lag og foreninger, 

ikke minst fra Saniteten. Overskudd ca. kr 3.300. 

 

Juletrefest på Bygdehuset 5. dag jul sammen med Eidskog Museums og Historielag. 

Overskudd ca. kr 700. 

 

http://www.vestmarka.info/
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Vekterveien 

Vedlikeholdsaktiviteten på Vestmarka-roden har vært begrenset til klipping strekningen 

Brustadvika - Almenninga.  

 

Harstadhagan 
Kommunestyret gikk inn for å selge boligfeltet Harstadhagan for kr 400.000 kr med vilkår om 

at kjøper må bygge en bolig innen to år fra overtakelse. Oppdraget ble gitt til 

EiendomsMegler1 i månedsskiftet oktober/november. 

 

 

Hælseminister. Hans Dyblie har besøkt 9 husstander og ønsket velkommen. Ett barn født i 

2019.  

 

 

Mobil sene, 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. I 2017 inngikk VG 

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

 

VG kjøpte en uregistrert toakslet bilhenger for kr 2.000 for lagring og transport av den mobile 

sena.   

 

 

Vestmarkaboka / «Historien om Vestmarka» 

Vært lite aktivitet i 2019. Mangler ikke ideer, men trenger flere til å skrive. Anne H Huse er 

redaktør. 

 

 

Annet: 

 På styremøtet i april hadde vi besøk av Eidskog Frivillighetssentral som orienterte om 

historikk, eierskap, finansiering, tilbud/aktiviteter og målgrupper.  

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

Hornorkesteret. VJFF rigget utebord. VG pyntet ute med lauv 

 Nominert kandidater til kulturprisen 2019.  

 Solveig Rapstad er VGs representant i styret til Vestmarka i Utvikling AS 

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

kommunes Ildsjelpris 

 Grendelaget har opprettet VIPPS-konto 

 Lyssetting av «Sjøfarten Bru» fra 1. advent og til nyttår. 

 Erik S deltok på møte i regi kommunen om «Plan for friluftslivets ferdselsårer». 

Planen er å få digitalisert stier etc. 

 

Styret takker alle som har gitt gaver, stilt opp på dugnad eller på andre måter bidratt til 

fellesskapet. 
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Vestmarka Idrettslag  Vestmarka Hornorkester Vestmarka Sanitetsforening 

Håkon  Hauer   Inger Lise Kessler  Anita Pedersen 
 

 

 

Vestmarka JFF  Vestmarka Vel   

Hans Jørgen Ovlien  John W Dirksen    

 
 

 

Grusjø Grendehus  Vestmarka Menighetsråd 

Asbjørn Gulbrandsen  Solveig Rapstad 

 

 

 

Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus  Eidskog Naturbarnehage   

Ola Klanderud      Arne Sørli   

    

   

 

 

Nestleder VG        Leder VG 

Erik Staavi       Ragnar Dæhli 


