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Årsberetning
Vestmarka Grendelag
2016

Bilde: Endelig ble Vestmarkaboka en realitet, eller «Historien om Vestmarka» som
redaksjonen har døpt den. På bildet ser vi halve redaksjonen klippe snora som symbolsk
markering med redaktør Anne Huse i midten.

Styret og medlemsorganisasjoner
Styret har bestått av Erik Grande (Eidskog Naturbarnehage), Eirik Mobrenna (Vestmarka
Menighetsråd), Turid Rambøl (Vestmarka Idrettslag), Inger Lise Kessler (Vestmarka
Hornorkester), Ola Klanderud (Eidskog Montessoriskole), Anita Pedersen (Vestmarka
Sanitetsforening), Vidar Huse (Vestmarka JFF), Nina Kisen (Vestmarka Vel), Trond Rapstad
(Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus), Asbjørn Gulbrandsen (Grusjø Vel),
nestleder Sidsel Mobrenna og leder Ragnar Dæhli. Sistnevnte har også vært kasserer og
sekretær. Hans Dyblie har vært ”Hælseminister”.
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Bolskog Grendehus «hospiterte» som medlem i 2016, men konkluderte etter noen tid med at
de ikke hadde kapasitet til å delta på ordinært vis. Men de vil gjerne få ta del i nettsiden
vestmarka.info og aktivitetskalenderen.

Observatører fra politiske partier
Venstre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre meldte tilbake at de ønsket å møte med
hhv følgende observatører: Hilde Sørli, Jan-Arne Storvik, Gjermund Fjeldskogen og Tormod
Nymoen.

Årsmøtet 4. mars i samfunnshuset
23 stemmeberettigete deltok. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Ragnar Dæhli ble
valgt til møteleder, Kjell Sørli til å referere. Hilde Sørli og Sigmund Ruud ble valgt til å
underskrive årsmøteprotokollen.
Revidert regnskap ble godkjent. Det samme ble årsmeldinga. Prioriterte arbeidsoppgaver for
2016 ble presentert for årsmøtet.
Før valget la styret fram forslag til vedtektsendringer. De nye vedtektene innebærer noen
vesentlige endringer:
 Partier eller partilag kan ikke oppnevne egne representanter til styret i grendelaget.
 Alle partier representert i kommunestyret kan delta med en observatør i styre- og
årsmøte med talerett, men ikke forslags- og stemmerett.
 Medlemsorganisasjonene oppnevner sin representant og vararepresentant til styret i
Vestmarka Grendelag. Valgene skjer på VGs årsmøte.
 Stemmerett på VGs årsmøte forutsetter medlemskap i en av VGs organisasjoner
 Formålsparagrafen ble også justert slik at den er godt tilpasset den funksjonen VG er
tiltenkt
I tillegg ble navnet på organisasjonen endret til Vestmarka Grendelag.
Valget ga følgende resultat:
Leder: Ragnar Dæhli
Nestleder: Sidsel Mobrenna
Revisor: Arne Sørli
Valgkomité: Jan E. Mobrenna, Svein Olaf Sæter og Jan Tønnes

15-års jubileum
VGs 15-årsjubileum ble markert på årsmøtet som for anledningen var lagt til en fredag
ettermiddag/kveld. De deltakende fikk servert taco før årsmøtet. Etter at årsmøtet var hevet,
fortsatt markeringa med en liten kavalkade over hva VG har engasjert seg i. Harald Schøien
reflekterte til slutt over hvordan Vestmarka kan ta vare på sine verdier, samtidig som vi
utvikler oss i rett retning.

Styremøter
Det har vært holdt 9 styremøter. 66 saker er behandlet i styret.

Økonomi
VG hadde per 31.12.2016 en egenkapital på kr 30.876,53. Egenkapitalen er økt med kr
8.587,08 i 2016.
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Viktige saker:
Vestmarkaboka / «Historien og Vestmarka»
I januar vedtok styret å bestille et «subdomene» til Vestmarkaboka. I september hadde vi en
redaksjon på plass. I desember ble «boka» «sluppet». Redaksjonen har kalt den «Historien om
Vestmarka», og det er lenket til den fra vestmarka.info.
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 72 nyhetsoppslag på
weben dette året. Drifting av weben, herunder Vestmarkaboka har kostet ca. 1.700 kr.
Hans Dyblie har fått utstedt «pressekort» som gir ham gratis adgang til arrangementene han
dekker.
To nye menypunkt på nettsida:
 «Ut i det fri» (turløyper, badeplasser, skiløyper osv.)
 «Historien om Vestmarka»

Bygninger på sentrale steder som forfaller
Brev sendt til kommunen 13. mars om huset ved grensen. Artikkel i Glåmdalen 4. april. Per epost er saken er purret i hhv august og oktober.

Vestmarkadagen 4. juni
Felles arrangement i regi av organisasjonene tilsluttet VG. Ble arrangert for 5. gang i
«moderne tid». Arrangementskomiteen var satt sammen av representanter fra
medlemsorganisasjonene, og hadde to møter for å planlegge og organisere arrangementet.
Kjempefint vær, men det ble kaldt om kvelden/natta. 1.000 besøkende på dagen? Ca 150 stk
om kvelden? 90 utstillende biler. Hans Dyblie ble kåret til Årets Vestmarking.
Max Ivan sto for servering av mat og drikke om kvelden. Nytt av året var avtale om kickback
på mat og drikke, og som ga kr 3.000 i kassa for VG. Saniteten hadde et fantastisk salg av
vafler, kaffe etc. og overførte kr 10.000 av overskuddet til VG. Netto overskudd etter
Vestmarkadagen for VG ble på ca. kr 10.500.

Nettilgang og mobildekning
Vi prøvde å få med Eidsiva på Vestmarkadagen uten å lykkes. Senere konkluderte styret med
at vi ikke hadde kapasitet til å oppsøke alle husstander for å nå 80 % dekning som Eidsiva
krever for å vurdere utbygging.
Senere har VG, sammen med kommunen hatt møte med en annen interessent.
Å koble seg på fiber fra Skillingmark kan også være et alternativ.
Drifting av Brustadvika
ViU-areal opp mot eiendommen til Alina Halvorsrud er ryddet. Det var i ferd med å gro igjen.
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 grønt-arealet. Punktsprøyting med glyfosat.
Høring kommunale planer
VG sendte inn høringsuttalelse til planprogram for kulturminner. I tillegg arrangerte
kommunen Temamøte om Eidskogs kulturminneplan i samfunnshuset 28. november.
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Oppslagstavla ved Esso’n
Dialog med kommunen v/Ine Gulbæk gjennom året har bl.a. bragt på det rene at tavla eies av
Eidskog kommune. I møte med kommunen 6. desember ble det enighet om at kommunen tar
ansvar for innholdet på «sin» halvdel, men at VG gjør jobben med de «fysiske» endringene.
Vekterveien
 Ett møte i «styringsgruppa», Ragnar deltok fra VG.
 Retningsskilt på «roden» til VG (Almenninga-Paradis) ble satt opp i mai.
 Fint 2-siders oppslag i annonsebilag til Glåmdalen 17. juni.
På vegne av grendelagene har Ragnar samarbeidet med Ine Gulbæk i Eidskog kommune om å
få til en god beskrivelse av Vekterveien på www.vekterveien.no som ligger på Eidskog
kommunes nettsider.
Vektervegen og driftsansvar ble behandlet i utvalg for plan og samfunn. Eidskog kommune
foreslår at Grendeutviklingslagene danner ei styringsgruppe som har ansvar for drift av
Vektervegen. Eidskog kommune deltar med en representant i styringsgruppa og bidrar med
enkelte vedlikeholdsoppgaver. Kommunen fulgte opp med et møte med GUL i desember.
Organiseringa er fortsatt noe uklar.
«Vestmarkamonolitten»
Tobøl- og Vestmarka Arbeiderlag har støttet prosjektet med kr 10.000. Vi fikk avslag på
støtte om kommunale midler. Vi må jobbe på videre med finansiering av prosjektet.
Harstadhagan. Etter dialog med nabo W. Bjørneby ble det enighet om at Eidskog kommune
kunne hogge «skogen» som hindret utsikten fra feltet. På forespørsel tok VG bilder fra feltet
og sendte til Ketil Grønnerud. De var ment brukt i prospekter for markedsføring.
På tampen av året medelte Grønnerud at han legger alle prosjekter i Eidskog på is, bl.a. sterk
utbygging av DES-boliger som igjen frigjør et tilsvarende antall eneboliger.
Kommunestruktur
5 stk. fra styret i VG deltok på møtet ordføreren og styringsgruppa inviterte til 4. april.
Grendelagene ble oppfordret til å ta initiativ til folkemøter.
VG tok utfordringen og arrangerte møte i Vestmarka Samfunnshus 25. mai med ca. 25
frammøtte. Info om «BDO-rapporten», politisk panel og spørsmål fra salen. Sverre Eier som
møteleder.
Eldrefest- fest der alle over 70 år som kaller seg vestmarkinger inviteres. Arrangert sammen
med Saniteten siden 2010. Drøyt 50 eldre deltok på festen 20. november. Gjestene fikk servert
julemiddag.
Underholdning; bilder fra et aktivt Vestmarkasamfunn siste år, bilder tatt av Hans Dyblie.
Presenterte og promoterte «Vestmarkaboka». «Johnsendraget» spilte gammeldansmusikk.
Gratis inngang. Loddsalg ga inntekter på 7.500 kr. Gevinster fra ulike lag og foreninger, ikke
minst fra Saniteten. Overskudd på drøyt kr 4.000!
Søndagskafé på Bygdehuset. VG har koordinert søndagskafé siste søndagen i måneden i
januar og februar. Saniteten hadde ansvaret i januar og VIL i februar. Pga tidlig påske ble det
ikke arrangert i mars.
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Onsdagskafe i kantina til skolen. Koordinert via VG. Saniteten arrangerte den eneste kafeen
dette året. Odd Ivar Krog fra demensforeningen snakket på møtet. På styremøte i september
ble det vedtatt å legge Onsdagskafeen på is på ubestemt tid.
Hælseminister. Hans Dyblie har besøkt familier på Vestmarka som har fått barn og dessuten
ønsket tilflyttede velkommen.
Demensaksjonen, VG bemannet de 9 rodene på Vestmarka.
SMS. Tjenesten er benyttet 11 ganger med 6 ulike oppdragsgivere. Pris per utsending kr 210,Vi sender nå SMS til ca. 165 telefonnumre hver gang.

Annet:
 17. mai. Forespørsel fra FAU om bistand. Saniteten tok ansvar for frokost til
Hornorkesteret. VJFF rigget utebord. VG pyntet ute med lauv
 Deltok på «Åpen gapahuk-arrangementet» i Brustadvika 9. september som var en del
av Lions sitt prosjekt Folkehelseuka
 Vedlikeholdt informasjon på kommunens nettsted om VG’s organisasjoner
 Hjertestarter på Vestmarka? Diskutert saken uten å konkludere.
 Ettersyn/oppfølging av sauer på beite 4 mnd., fra 21. mai til 18. sept.
 Nominert kandidater til kulturprisen 2016
 Sidsel var VGs representant i forumet som velger vinneren av Eidskog kommunes
Ildsjelpris
 Bistått i prosessen hvor EMS kjøpte skole- og barnehagebygget samt Samfunnshuset.

Vestmarka Idrettslag
Turid Rambøl

Vestmarka Hornorkester
Inger Lise Kessler

Vestmarka JFF
Vidar Huse

Vestmarka Vel
Nina Kisen

Eidskog Montessoriskole
Ola Klanderud

Grusjø Grendehus
Asbjørn Gulbrandsen

Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus
Trond Rapstad

Nestleder VG
Sidsel Mobrenna

Vestmarka Sanitetsforening
Anita Pedersen

Vestmarka Menighetsråd
Eirik Mobrenna

Eidskog Naturbarnehage
Erik Grande

Leder VG
Ragnar Dæhli
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