
 

 

18.12.2009 

Reguleringsplan for Klanderudlia endelig godkjent 
Eidskog kommunestyre godkjente 17. desember enstemmig forslaget til reguleringsplan for Ola 
Klanderud sitt boligfelt i Klanderudlia. Dette er svært godt nytt for Vestmarkasamfunnet! I vinter bygges 
det veier på feltet for å lette tilgjengelighet og derigjennom markedsføring av området.  
 
 

 

07.12.2009 

TELIA på mobilen? 

Er du lei av svake mobiltelefonsignaler fra Telenor som gjør at mobilen velger TELIAs nett og du blir 
belastet for utenlandssamtaler her hjemme på Vestmarka? Vestmarka Grendeutvikling organiserer 
underskriftskampanje for å få Telenor til å utbedre forholdene. Du finner liste hos Hans Jørgen på Esso’n 

 



01.12.2009 

2500 kroner til Redd Barna 

Vestmarka Vel fikk inn 2500 kroner ved julegrantenninga i Brustadvika sist søndag. Pengene ble samlet 
inn til Redd Barna i anledning rødnesedagen. Røde luer var det også å se – og hvitt skjegg – 63 små og 
store barn fikk gave av nissen. Det var bålkos, gløgg og gang rundt det nytente juletreet for de vel 100 
frammøtte. Bildene er tatt av Kåre Amund Tuhus. 

 



 

 

28.11.2009 

Velkommen til fornyet vestmarka.info! 

Nå trenger du ikke lenger klikke noe sted for å komme til nyhetene – du får dem presenteret her på 
forsida! Det er bare å skrolle seg nedover. Aktivitetskalenderen er også blitt lettere tilgjengelig. Har du 
synspunkter på hjemmesida vår eller om du har informasjon du mener Vestmarka-samfunnet kan ha 
nytte av, ta kontakt med Vestmarka Grendeutvikling eller send en e-post til post@vestmarka.info. 

 

28.11.2009 

Julegrantenning i Brustadvika, pubkveld på Samfunnshuset og 
julemesse på Almenninga 

Dersom behovet for sosial omgang er understimulert i disse mørke høstkvelder, er det muligheter til å få 
gjort noe med det nå! Julegrana tennes i Brustadvika i morgen, første søndag i advent, klokka 16. 
Vestmarka vel står for arrangementet. Og neste helg arrangerer Vestmarka idrettslag pubkveld på 
Samfunnshuset med fotball på storskjerm, levende musikk og salg av forfriskninger. Og ikke nok med 
det: Søndag 6. desember er tid for det tradisjonelle julemarkedet på Almenninga. Noe for en hver smak, 
altså. 

http://www.vestmarka.info/grendeutvikling/grendeutvikling.html
mailto:post@vestmarka.info
http://www.vestmarka.info/vel/vel_aktiviteter/vel_aktiviteter.html
http://www.vestmarka.info/annonse/annonse.html
http://www.eidskogmuseum.no/Arrangementer/arrangementer.html


 

15.10.2009 

Oppstart innebandy 

Fra og med 15. oktober er det innebandytrening for unge og gamle menn på Samfunnshuset torsdager 
klokka 19.30-21.00 

 

05.10.2009 

Nytt datakurs for nybegynnere 
 
Vestmarka Grendeutvikling (VG) gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer PC-grunnkurs for nybegynnere 
i alle aldre. Kurset går de fire onsdagskveldene i november og lærer er Hallvard Sørli. Man trenger ikke å 
ha egen PC for å delta på kurset. Kursavgiften er på 500 kroner. For påmelding, kontakt VG v/ Ragnar 
Dæhli på telefon 482 59 897. 
 

28.09.2009 

Nytt menighetsråd 

Etter kirkevalget i høst har Vestmarka fått nytt menighetsråd. Faste medlemmer i menighetsrådet nå er 
Anita Martinsen, Mona Rambøl, Turid Rambøl, Jonny Svendby, Grethe Wiehe og Anne Huse. 
Varamedlemmer er Herman Svarthaugen, Finn Høgåsen, Edgar Brustad, Torill Taugbøl og Reidun 
Ljøner. 

 

02.08.2009 

NM i moderne meitefiske i Brustadvika 

Fiskeklubben Raufjøringen på Kongsvinger har oppdaget Harstadsjøen, og har allerede hatt flere 
fiskekonkurranser der. Søndag 2. august avholdt de klubbmesterskap i Brustadvika, og helga 8.-9. 
august står de som arrangører for NM som avholdes på samme sted. 



  

 

 
20.07.2009 

Skaterampe i Brustadvika 
Vestmarka Idrettslag har gått til innkjøp av skaterampe. Den er plassert i Brustadvika, og tiltrekker seg 
allerede ungdom med energioverskudd og balansen i orden. 
 

  



  

 
 
 

 
 
 
20.07.2009 

Utedoen ved Badet flyttet 
Vestmarka vel har flyttet utedoen ved Badet opp på oversiden av veien, så nå står den litt mer usjenert, 
og har ordentlig nedgravd tank. 
 

 



 

 
20.07.2009 

Mye spennende på Almenninga i sommer 
Det skjer stadig noe på Bygdetunet Almenninga.i sommer. Folkemusikk, jazzkveld og sommerskole for 
barn er bare litt av det Eidskog Museum har å tilby. Følg med i aktivitetskalenderen og på Eidskog 
Museums eget nettsted. 
 

 
 
16.06.2009 

Petter Solberg bygger seg hytte på Vestmarka 

Petter Solberg har kjøpt hyttetomt i Stangnessætra. På fredag kommer han for å stikke spaden i jorda for 
den kommende hytta og for å prøve bilen sin litt. Les mer på Stangnessætras nettsted. 
 
 

 
 
15.06.2009 

Reguleringsplanen for Klanderudlia er ferdig 

Interessert i store, frittligende boligtomter med kveldssol og fin utsikt? Nå er reguleringsplanen fra 
Klanderudlia ferdig. Den er lagt ut i sin helhet på Klanderudlias nettsted med kart, planbeskrivelse og en 
hel rekke interessante vedlegg (arkeologiske-, botaniske- og zoologiske undersøkelser blant annet). 
 
 

 
 
26.05.2009 

ViU gjentar suksessen: Ny ”klassefest” 6. juni 
Gikk du glipp av den store klassefesten på Vestmarka i fjor? Nå har du en ny sjanse. ViU AS arrangerer 
pubaften på Samfunnshuset lørdag 6. juni fra kl 20.00.  
 
 

 
 
06.05.2009 

Program for 17. mai 2009 

 
FAU på skolene på Tobøl og Vestmarka samarbeider om 17. mai-arrangementet, og i år feirer vi på 

http://www.vestmarka.info/hva_skjer/hva_skjer.html
http://www.eidskogmuseum.no/
http://www.eidskogmuseum.no/
http://www.stangnessetra.no/
http://www.klanderudlia.no/
http://www.vestmarka.info/annonse/annonse.html


Tobøl. 
 
Program:  
Kl 10.45 Oppmøte Tollefsbøl skole  
Kl 11.00 Barnetoget starter Vestmarka Hornorkester spiller  
Kl 12.00 Samling på skolen: Tale for dagen, hornmusikk og underholdning. Servering, leker og loddsalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
25.04.2009 

Åpent informasjonsmøte om utvikling og boligbygging i Brustadvika 

Onsdag 29. april er det generalforsamling for aksjonærene i Vestmarka i Utvikling AS kl 19.00. Deretter 
blir det informasjonsmøte som er åpent for alle kl 20.00. Hovedtemaet på møtet blir boligbygging i 
Brustadvika der det nå planlegges boliger med livsløpsstandard, men det blir også gitt informasjon om de 
andre områdene det jobbes med i ViU.  
 
 

 
 
09.04.2009 

Dugnader i Brustadvika 

Mandag 13. april (2. påskedag) fra kl 13.00 og lørdag 18. april kl fra kl 10.00 skal det ryddes lauvvirke 
langs sjølandet på ”Nilssontomta” og langs veien i Brustadvika. Det er behov for folk med motorsag og 
verneutstyr, ryddesag eller bare arbeidshansker. ViU AS holder 2-T bensin, kjedeolje og serverer pølser 
m/tilbehør. Ragnar Dæhli er ansvarlig for dugnaden 2. påskedag og Vidar Huse er ansvarlig for 
dugnaden  18. april. 
 
ViU har inngått avtale med Glommen, som igjen har avtale om prøve-leveranse av GROT til Stora Enso 
Bioenergi (se I Eidskog). Vår del av avtalen er å felle virket og legge det i små hauger. Glommen bruker 

http://www.eidskog.kommune.no/kunde/filer/iEidskogMars09web.pdf


lassbærer til å plukke opp virket og legger det i haug dekket til av papp. (Mange har sikkert sett slike 
hauger i Sverige). 
 
 

 
 
27.03.2009 

Ski- og pilkedag 
Førstkommende søndag er det ski- og pilkedag ved Langsrud – i den søndre enden av Langvatnet - fra 
klokka 12. Idrettslaget og Jeger- og fiskeforeningen arrangerer. 
 
 

 
 
24.03.2009 

Ledige stillinger på Vestmarka 

Eidskog Montessoriskole har ledig lærervikariat og administrativ stilling. Les mer på skolens nettsted. 
 
 

 
 
23.02.2009 

Vekterveien: Paradistunnelen renskes og 
sikres  

I forbindelse med realisering av prosjektet Vekterveien som skal 
binde sammen Eidskog på kryss og tvers med sykkelstier og 
gangveier, er turen nå kommet til tunnelen på den gamle 
jernbanetraseen etter Vestmarkabanen. Tunnelen har ikke vært i 
bruk på over 40 år, men nå renskes og sikres den slik at det skal 
bli trygt å ferdes der for de som tar seg mellom Vestmarka og 
Tobøl til fots eller på sykkel. Prosjektet er finansiert av 
Gjensidigefondet. Se innslag på Østnytt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eidskogmontessoriskole.no/
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/465484


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
22.02.2009 

Støtt Vestmarka-foreninger når du tipper! 

Både Vestmarka Idrettslag, Vestmarka Vel og Eidskog Museums- og Historielag er frivillige 
organisasjoner som kan motta støtte fra Grasrotandelen som Norsk Tipping lanserer i disse dager. 
Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det du spiller for. 
Ordningen trer i kraft fra 1. mars, og fra da av kan du oppgi Vestmarka Idrettslag, Vestmarka Vel eller 
EMH som mottaker av din andel hos kommisjonæren når du tipper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
22.02.2009 

Gateadresser på Vestmarka 

Innen 2011 skal også landsbygda ha gateadresser. Det er Statens kartverk som skal sette i gang dette i 
samarbeid med kommunene som igjen vil involvere grendelag. Eidskog Museum/EMH er en av 
høringsinstansene her i kommunen, og har du synspunkter eller spørsmål kan du kontakte Jorunn 
Engen. 
 

 
 
 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen


 
 
12.02.2009 

Løypene venter på deg! 
 

Idrettslaget har kjørt opp spor i lysløypa og videre opp forbi 
Jegeråsen og til Trysjøen, så det er bare å spenne på seg 
skiene og komme seg ut i vintereventyret. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
02.02.2009 

Tre fluer i en smekk 

Onsdag 25. februar avholdes årsmøtene i Idrettslaget og i Vestmarka Grendeutvikling  på Bygdehuset. 
Og midt i mellom blir det informasjon om Cittaslow og kommunens ”Kom igjen”-prosjekt v/Torkel Strøm 
fra Eidskog Næringsservice KF. Her kommer det til å gå slag i slag og du kan få med deg tre ting på en 
gang. 
 

 
28.01.2009 

Rettelse: Tre kinoforestillinger lørdag 31. januar 

Bygdekinoen har også med seg Max Manus når den kommer hit på lørdag. Den vises allerede kl 15.00. 



Omtale og trailer hos Bygdekinoen. 
 

 
 
26.01.2009 

Vestmarka Vel jubilerer 

Vestmarka Vel har jobbet for at vestmarkingene skal føle seg vel i 60 år! Dette feires vel og bra lørdag 
den 14. februar, med arrangementer på både dag- og kveldstid. Du kan vel lese mer på Vestmarka Vels 
arrangementsside. Vel møtt! 
 

 
 
20.01.2009 

To kinoforestillinger lørdag 31. januar 
Lørdag 31. januar viser Bygdekinoen ”Olsenbanden jr. Det sorte gullet” kl 18.00 på Samfunnshuset. Den 
har 7-års-grense. Samme dag vises ”Død snø” kl 20.00, denne med 15-års-grense. Les mer og se 
trailere hos Bygdekinoen. 
 

 
 
10.01.2009 

Åpen dag på skolen 
Torsdag 15. januar er det åpen dag på Eidskog Montessoriskole fra kl 13-16. Søknadsfristen for opptak til 
skoleåret 2009/2010 er mandag 19. januar.  
Les mer på skolens nettsted. 
 

 
10.01.2009: 

Avtale mellom Eidskog Næringsservice og Nordbohus om fire tomter i 
Harstadhagan 
Formannskapet har gitt Eidskog Næringsservice (ENKF) fullmakt til å inngå avtaler og kontrakter på 
vegne av Eidskog kommune i Harstadhagan. Det har ENKF gjort – i første omgang med Nordbohus 
Kongsvinger. Denne avtalen gjelder felt B3 og B5 (tomt nr. 3, 4 , 6 og 8). Med en slik avtale i bunnen vil 
Nordbohus kunne markedsføre "full pakke", der både tomt og hus inngår i samme leveranse. Er du 
interessert i noen av tomtene i Harstadhagan, ta kontakt med ENKF. 
 

http://www.filmweb.no/bygdekinoen/template/ShowCinema.jsp?TheaterID=354
http://www.vestmarka.info/vel/vel_aktiviteter/vel_aktiviteter.html
http://www.filmweb.no/bygdekinoen/template/ShowCinema.jsp?TheaterID=354
http://www.eidskogmontessoriskole.no/
http://www.enkf.no/bildevis.asp?BildeId=322&Vis=stor
http://www.finn.no/finn/realestate/object?finnkode=15984181&sid=&WT.svl=Link
http://www.enkf.no/artikkel.aspx?MId1=215&AId=534&back=1

