
Vestmarka 
Grendeutvikling

2001-2016



2001: VG stiftet 27. august 

Julemarked 
2001-2003



2002:
Fra styrereferater:

3. oktober 2002

Norsk Pellets – støy og 

forurensning: det arbeides 

med saken hos bedriften.

Stoppet all trafikk fredag 19. april 
og fredag 20. september



2002

Fra styrereferater:

21. januar 2003

Burde vi ha årsmøte? Hvor 
lenge sitter vi, leder, 
sekretær, kasserer? 

5. august 2003

Sagtomta. Hva skjer? VG må 
være pådrivere overfor 
kommunen som i sin tur må 
være pådrivere i forhold til 
forsikringsselskapet. 
Området er stygt og farlig. 
Unger er sett klatrende på 
taket av lagerbygninger.



2004 Bygdekinoen (til 2009) 

Butikken (Haugens Handel) legges ned. 
Allmøte i Kirkestua rett før jul der et firkløver presenterer konsept for videre drift.

Fra styrereferater:

6. januar 2004: ADSL-

abonnement

Du vestmarking som ønsker 

ADSL-abonnement (bredbånd), 

meld din interesse til telenor.no

27. april 2004: 

Spørreundersøkelse 

tilrettelagte boliger

Kamilla orienterer: omtrent 

halvparten av besvarelsene har 

kommet inn. 

25. mai 2004

Mange eiere av sagtomta, Fjeld, 

Eidskog kommune, Arne 

Krogstad m.fl. Dette må det 

ryddes opp i, hvem eier hvor?

VG har sterkt ønske om gang-

sykkelveg over området. Nevnes i 

brev til planutvalget.

Hælseminister, 
nyinnflyttede og nyfødte



2005: Cambitomta endelig ryddet (2,5 år etter brannen)

ENKF kjøpte arealet av Bergene-Holm i 2007

Fra styrereferater:

17.01.2005 

Elevantall er faretruende lavt 

de nærmeste årene. Hva gjør 

FAU? 

16. februar 2005

Vedtekter: Sidsel, Ida og 

Ragnar har sett på forslag til 

vedtekter. Vi gikk igjennom 

forslaget, dette tas opp på 

årsmøtet 2. mars.

Nytt boligområde:

Harstadhagan ovenfor Cambi 

er lagt ut til offentlig ettersyn. 



2006: Idèdugnad med Hans Chr. Medlien
-Hvordan utvikle Cambi-tomta til glede for Vestmarka?



2007: Skolen legges ned. 

Fra styrereferater:

13. august 2007:

Kr 10.000,- i støtte til 

Eidskog Montessoriskole. 

Departementet setter et 

egenkapitalkrav på kr 

100.000 for å søke om 

oppstart av privatskole.

VG og galskapsgruppa solgte aksjer til ca. 130 
personer. 72 aksjonærer på stiftelsesmøtet 6. nov.

ViU AS stiftes.



2008
Fra styrereferater:

3. mars 2008:
VG går inn for en løsning 
for framtidige 
17.maifeiring der 
arrangementet 
ambulerer mellom 
Vestmarka og Tobøl. I 
2008 legges 
arrangementet til 
Vestmarka. Tog og ”fest” 
legges samme sted

17. mai-feiring på Vestmarka 
på tross av skolenedleggelse

Datakurs 



2009: Vekterveien bygges (åpnes i 2010)



2010:

Fest for Vestmarkinger 70+

Søndagskafé

Vegnavn, 13 roder



2011: Ruter bestillingsrute «innover»

Begynte å jobbe med saken i 2009

2.520 turer i 2015, 
en økning på 715 
turer eller 40 prosent 
fra forrige år! 



2012: Vestmarkadagen 

Sauer på beite ved kirka



2013: Universelt utformet gapahuk i Brustadvika

Bygd på grunnen til ViU AS



2014: Sjøfarten bru

Bygd på grunnen til ViU AS

Egen journalist, 
Hans Dyblie.



2015: Informasjonstavler/ skilting av Vekterveien

Nasjonal sykkelrute nr. 9 
gjennom Brustadvika, og 
følger Vekterveien til 
Skotterud



Fra formålsparagrafen:

VG har bolyst 
og utvikling på 
Vestmarka 
som mål 



Arbeidsplan for VG 2016

1. «Vestmarkaboka» på weben
2. Ev. statue/skulptur i Brustadvika?
3. Bygninger som forfaller
4. Høring kommuneplanens arealdel
5. Pådrivere i Harstadhagan
6. Drift av Brustadvika 

• Vedlikehold brua og gapahuken?

7. Vestmarkadagen lørdag 4. juni
8. Revidere innholdet på oppslagstavla ved Esso’n
9. Nettilgang og mobildekning
10.Vekterveien


