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Vestmarka i Utvikling AS 
 

 

Vestmarka i Utvikling AS (ViU), org.nr. 992002913 
 

ÅRSBERETNING FOR 2019 
 

 
VIRKSOMHETENS ART 
Vestmarka i Utvikling AS (ViU) er et aksjeselskap eid av 131 personer, bedrifter og 
organisasjoner med tilknytning til Vestmarka.  

 
Hovedmålet er å bidra til å utvikle Vestmarka til et lokalsamfunn hvor det er godt å bo 

for mennesker i alle aldre og som det er attraktivt å flytte til. Høyt prioriterte oppgaver 
har vært bosetting/boligbygging, sentrumsutvikling og markedsføring. For tiden er 
selskapet å betrakte som hvilende pga. ressursmangel, med et minimum av aktivitet.  

 
 

LOKALISERING 
Forretningsadresse, Rambølsgutua 16, 2233 Vestmarka, Eidskog kommune. 

 

AKTIVITET 
Siden selskapet i praksis er hvilende, har det kun vært et minimum av aktivitet: 

 
Brustadvika, næringsetablering 

Styret har diskutert hva vi kan gjøre for å få solgt næringstomter. I den forbindelse har 
vi hatt møter med Eidskog kommune v/Thor Torp. 
 

Dialog med Statens Vegvesen om avkjøringa fra fv 344 
Vi har vært i kontakt med Statens Vegvesen som del av en prosess der målet er å få 

godkjent avkjøringa fra fv 344 ned på «Cambi-tomta». 
 
Elektrisitet fra Brustad Bruk  

Vestmarka Grendelag har gravd ned elektrisk kabel fra Brustad Bruk til gapahuken og 
videre til «Sjøfarten Bru». 

 
Dugnader i Brustadvika 
Styret takker organisasjoner som har jobbet på dugnad for å holde området i stand, 

inkludert entreprenører som har stilt opp med maskiner og utstyr. 
 

 

FORTSATT DRIFT 
Styret legger forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av 
årsregnskapet.  

 
 

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 
ViU har minimale inntekter og utgifter siden selskapet i praksis er hvilende. 

Styret har ikke tatt ut noen form for honorarer i 2019. 
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ARBEIDSMILJØ 
Selskapet har ingen ansatte og drives av et styre på frivillig basis. Styret har hatt ett 
styremøte. Arbeidsmiljøet i styret er godt. 

 
 

YTRE MILJØ 
Selskapet driver ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljøet.  

 
 

LIKESTILLING 
Styret har bestått av 6 medlemmer samt 4 varamedlemmer, alle aksjonærvalgte.  

Det har vært 2 kvinner og 4 menn i styret. 
 
 

REDEGJØRELSE FOR SELSKAPETS UTSIKTER 
Selskapet ble stiftet 6. november 2007 og har vært i drift i vel 12 år. Flere av selskapets 
delmål er gjennomført, se detaljer på http://vestmarka.info/vestmarka-i-utvikling-as/. 
For å ta fatt på nye oppgaver trengs ressurser i form av utviklingsideer, drivere til å 

arbeide med ideene og finansiering for å realisere prosjektene. Styret ser det slik at 
personer med gode prosjekter og gjennomføringskraft vil klare å skaffe kapital. 

 
 

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER 
Årsregnskapet for 2019 viser et underskudd på kr -896,73. Styret forslår at 

underskuddet dekkes inn fra overkursfondet slik det framgår av balansen. 
 

 
 
Vestmarka, 09. mars 2020 

 
 

 
Ragnar Dæhli   Sigmund Ruud    Anne H. Huse 
Styreleder                      Nestleder                             Styremedlem  

 
 

Ola Klanderud                          Jo Kristian Walmann  Solveig Rapstad  
Styremedlem                           Styremedlem                    Styremedlem 


