
 
 

Vestmarka 22.08.2021 

 

Sted: Kantina til EMS 

 

Til stede: Solveig Rapstad, Trond Rapstad, Lars Rambøl, Nina Kisen, Guri Jerpseth (vara 

saniteten), Inger Lise Kessler, Erik Staavi og Ragnar Dæhli 

 

Forfall styret: Asbjørn Gulbrandsen, Håkon Hauer 

 

Andre til stede: Ingen 

 

 

Sak 45.21 Godkjenning av referat fra møtet 14. juni 2021, oppføling av saker 

 

Foreløpig har vi ikke sendt innspill til kommunen om ny plassering av Jerpsetbautaen (sak 

41.21). Vi mangler noen detaljer i grunnlaget som skal sendes over.  

 

Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 46.21: Bygninger i sentrum av Vestmarka 

 

Styret i Grendelaget har mottatt forespørsel om vi kan øve innflytelse slik at to tidligere 

butikker i gamle Vestmarka sentrum kan få et fasadeløft. 

 

Styret konkluderte som følger etter en god diskusjon: 

Grendelaget er svært positive til alle som vedlikeholder og utvikler eiendommene sine slik at 

Vestmarka framstår som et attraktivt sted å bo. 

Men styret i Grendelaget kommer til at det kun er i tilfeller hvor bygg/bygninger kan utgjøre 

en risiko for barn/ungdom/dyr at vi kommer til å utøve en aktiv rolle ovenfor eier(e) av 

eiendommer. 

 

 

Sak 47.21: «Aktiv i 100», medlem i Grendelaget? 
 

Innspill om «Aktiv i 100» bør inviteres til å være medlem i Vestmarka Grendelag. 

 

Konklusjon: 

Aktiv i 100 v/Finn Høgåsen inviteres til neste styremøte i Grendelaget med mål om å 

klarlegge deres ønsker/forventinger til et ev. medlemskap. 

 

 

 

Sak 48.21: Mva-kompensasjon. Aktuelt for noen av VG-organisasjonene? 

 

 

Referat fra styremøte i VG 16. aug. 2021 
 



Saniteten, VJFF og Hornorkesteret har regionale enheter hvor dette er godt ivaretatt. VIL 

hadde ikke aktivitet i 2020 som er relevant, og det samme går for Grendelaget. 

 

 

 

Sak 49.21: Arbeidsplanen for VG 2021 

 

Åpent landskap: Her har ingen av våre tre initiativ ført fram. (De tre det er snakk om er a) det 

som Gutte jobbet med tidlig i vår b) en entreprenør Vidar har erfaring med på egen 

skogsbilveg og c) tre ungdommer som hadde startet sitt eget foretak.). Ett etterlatt inntrykk er 

at entreprenørene er skeptiske til at redskap kan ta skade fordi det er en del stein og ev rester 

fra industriperioden (kamstål/betong osv).  

 

Mens tennungen gror, er vi litt i villrede om hva som er neste trekk. I ordskiftet ble det nevnt 

å leie inn graver til å jevne skråningen ut mot sjøkanten. Et annet innspill var å kjøpe inn 

beitepusser. Men akkurat nå sitter vi ikke på en omforent løsning. 

 

 

 

Sak 50.21 Søknader i høst (Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen Østlandet)? 

 

Grendelaget skal søke støtte til den planlagte Lysstien langs Harstadsjøen i Brustadvika.  

 

Hos VGs organisasjoner er det ingen andre prosjekter på gang der det er aktuelt å søke om 

midler fra disse institusjonene.  

 

 

 

Sak 51.21 Runde rundt bordet 

 

IVS v/Trond 

 Samfunnshuset gjenåpnes for utleie. Legges ut på web med deling på FB 

 

Menighetsrådet v/Solveig: 

 Bra besøk på begge konsertene i kirka i sommer (men ikke mange fra Vestmarka) 

 Skal gjøre rein i Kirkestua (Menighetsrådet) 

 Grunnmuren til kirke må restaureres (Fellesrådet) 

 Også muren i østkanten av kirkegården trenger restaurering (Fellesrådet) 

 Gjerdet rundt kirkegården må det også gjøres noe med 

 Styremøte onsdag 

 

Eidskog Naturbarnehage v/Nina: 

 Går bra! 

 En ledig plass 

 

VJFF v/Hans Jørgen: 

 Elgprøve hver tirsdag fra kl 18-20. Ikke pålagt 30 skudd (dvs trenger ikke kvittering). 

 Fått tilbud på gjerdematerialer til hundeluftegård i Brustadvika (210 meter gjerde) 

 

 

Eidskog Montessoriskole v/Erik: 

 7 førsteklassinger, men 11 gikk ut. Kun 44 elever i år. Det bekymrer. 

 Små barnekull i Eidskog 



 Hatt dugnad i sommer. Litt skuffende engasjement fra foreldre, men også fra 

vestmarkinger generelt 

 Styremøte kommende tirsdag 

 

 

Saniteten v/Guri: 

 Vi har servert mat og kaker til dugnadsgjenger på Bygdehuset 3 kvelder. 

 Tur til Possevatnet 30.6  

 Vi ble forespurt av Anno og fikk matsalg på Håkon’s konsert 17.7. Det ble penger i 

kassa og det blir sak på aug møte om vi gir noe tilbake til EMH. 

 2 dgr med vaffelsalg ifbm Åpen kirke, Matrand – det regnet så ikke så mange 

besøkende de dagene. 

 Olsok leverte vi kaker til men ingen fra oss møtte. Det var ca 30 til kaffen. 

 Vi hadde tre ‘ryddesjau’ i uke 30 ifbm oppsyn i Brustadvika. 

 Møte 25.8: Vi har leid buss og det blir Finnskogtur til Anitas hjemsted Nybråten. På 

meny står Silpo (en gml finsk rett) 

 

Velet v/Gutte: 

 Investert i sjøtrampoline. Har vært populær. 

 Har malt muren på Badet og ryddet kratt 

 Plassert krakk på sjøsida av Badet 

 Bygdekinoen starter opp 24. august 

 Flytebrygga ble flyttet tilbake på plass 

 Skal plassere krakk oppe på Hønnåsen 

 

 

 

Sak 52.21 Referatsaker / informasjonssaker / evaluering 

 

 Har beitepusset mye av arealene i Brustadvika. Gror fort igjen uten årlig beitepussing 

(I) 

 

 NHF Glåmdal låner gapahuken til et arrangement torsdag 19. aug. kl. 18 (I) 

 

 Valg 13. september, Vestmarka Samfunnshus stemmelokale (I) 

 

 

 

Ragnar Dæhli 

 

 


