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Bestillingslinje til Sørumsand i regi av Ruter er et konkret resultat av engasjement fra bl.a. VG. 

 

 

 

Styret og medlemsorganisasjoner 
Styret har bestått av Jan Tore Kraft (Vestmarka Idrettslag), Ola Klanderud (Vestmarka 

Hornorkester), Anita Pedersen (Vestmarka Sanitetsforening), Svein Olaf Sæter (Vestmarka 

JFF), Jan Stangnes (Vestmarka Vel), Anne Huse (Tobøl og Vestmarka Arbeiderlag), Hilde 

Sørli (Eidskog Montessoriskole), Trond Rapstad (Vestmarka Samfunnshus A/L), Jorunn 

Engen (Eidskog Museums- og Historielag), Foreldrerådet Vestmarka barnehage (Monica 

Bonnerud), politisk representant Sidsel Mobrenna og leder Ragnar Dæhli. Anita Pedersen har 

vært sekretær. 

 

Menighetsrådet takket i høst ja takk til invitasjonen om å delta i VG.  
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Årsmøtet 15. februar på Bygdehuset 
Det var 15 stemmeberettigete til stede. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Ragnar 

Dæhli ble valgt til møteleder, Anita Pedersen til å referere. Solveig Rapstad og Hans Gerritsen 

ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.  

Prioriterte arbeidsoppgaver for 2011 ble forelagt årsmøtet. Revidert regnskap ble godkjent. 

Det samme ble årsmeldinga. 

Valget ga følgende resultat: 

Leder:  Ragnar Dæhli 

Revisor: Hallvard Sørli 

Valgkomité: Jan E. Mobrenna, Svein Olaf Sæter og Jan Tønnes 
 

 

10 års jubileum 
26. august 2001 ble det holdt konstituerende møte for Vestmarka Grendeutvikling. På 

årsmøtet ble jubileet markert med en kavalkade over saker vi har arbeidet med og resultater 

som er oppnådd. Ivar Skulstad, som var ordfører den gangen grendeutviklingslagene ble 

dannet, var invitert til jubileet. Ivar holdt en hyggelig hilsningstale!  

 

Styremøter 
Styret har vært samlet 8 ganger i tillegg til årsmøtet. 46 saker er behandlet. 

 

Økonomi 
VG hadde per 31.12.2011 en egenkapital på kr 13.972,13. Egenkapitalen er redusert med kr 

826,17 i 2011.  

 

 

Viktige saker: 
Høringsuttalelse kommuneplan, samfunnsdelen. En arbeidsgruppe ble nedsatt for å 

utarbeide et grunnlag til uttalelse som senere ble styrebehandlet og ferdigstilt. 

 

”Komiteen for kollektivtrafikk og samferdsel øst for Glomma”. Varaordfører Sidsel 

Mobrenna og Ragnar Dæhli har representert Eidskog i dette forumet.  

Trafikkselskapet Ruter fikk tildelt kr 425.000 i KID-midler (kollektivtrafikk i distriktene). 

Med grunnlag i disse ble det etablert et prøveprosjekt med bestillingslinje mellom Skotterud 

og Sørumsand fra 30. mai. Det er to potensielle reisetidspunkter daglig fra Skotterud; kl 05.24 

og kl 06.24. Ruta går til Sørumsand stasjon. Om ettermiddagen har det vært ankomst 

Skotterud kl 17.01 eller kl 18.01. 

Det har vært presseomtale av tilbudet både i Indre Akershus Blad og Glåmdalen. I tillegg har 

det vært omtalt i ”I Eidskog” på hjemmeisene for Eidskog kommune, Vestmarka og på 

Facebookgruppa 2233 Vestmarka. 

 

Samfunnshuset. Hadde møte med teknisk etat om organisering/eierforhold knyttet til 

Samfunnshuset 9. mai. Bistått i arbeidet med å avholde ekstraordinært årsmøte, herunder 

forespørre kandidater til nytt styre.  

 

Vekterveien. Ragnar har representert på styremøtene i Vekterveien. De viktigste sakene har 

vært utbedring av traseen på Tobøl, utbedring av trassen langs Gaustadsjøen og vedlikehold 

generelt.  
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Søndagskafé på Bygdehuset. VG har koordinert søndagskafé siste søndagen i måneden i 

januar og mars. I februar ble det ingen. Idrettslaget hadde ansvaret i januar og Saniteten i 

mars. 

 

Dekning mobiltelefoni. Dette er en krevende sak. Telenor er stort og Vestmarka er lite. Det 

er gjort henvendelse til Aurskog-Høland kommune i den hensikt å øke vår påvirkningskraft. 

A-H er interesserte i å stå sammen med oss fordi dekningsforholden på Setskog er heller ikke 

all verden. 

 

Eldrefest. Sammen med Saniteten arrangerte VG eldrefest i Samfunssalen søndag 18. 

september. 58 deltok inkludert musikk og de som hjalp til. Gjestene fikk servert ”høstgryte”, 

med ris og salat som tilbehør. Bløtkake til dessert. ”Best Før” spilte. Utlodning som ga kr 

1.100 i overskudd. 

 

Byalaget. Ragnar deltok i styremøte med Byalaget 10. mai og informerte om VG. Vi er enige  

om å markedsføre hverandres arrangementer. VG la ut en del arrangementer på 

www.vestmarka.info hentet fra www.skillingmark.se. 

 

Hælseminister. Ragnar Dæhli har besøkt familier på Vestmarka som har fått barn og 

dessuten ønsket tilflyttede velkommen. Blomster er overrakt på vegne av VG og 

Vestmarkasamfunnet. 9 tilflyttede er besøkt.2 barn er født.  

 

www.vestmarka.info. En viktig forbedring som kom på plass i mars var ny utgave av 

arrangementskalenderen (”årshjulet”). Nå er det mulig å ”scrolle” både bakover og framover i 

tid. Eksempelvis vil en fortsatt kunne finne tilbake til alle arrangementene vi hadde i 2011. 

Tidligere ble de slettet. 

Vår web-side har nå eksistert siden 2002. Nå har vi bl.a. 5 årganger med nyheter som alle kan 

bla seg tilbake i. 

 

SMS. Tjenesten er benyttet 19 ganger! Pris per utsending er for tiden kr 125,-. Det er 

innhentet en del nye mobilnumre. ViU sin besøksrunde hvor Ida Gulbrandsen og Ola 

Klanderud oppsøkte alle husstander på Vestmarka bidro betydelig. Vi sender nå SMS til 139 

telefonnumre hver gang. Da når vi nesten like mange familier. Noen av disse har kun 

fritidsbolig på Vestmarka.  

 

 

Annet: 

 Drøftet bekymring knyttet til ev narkotikabruk blant unge på Vestmarka 

 Nominert Vestmarka Hornorkester til Eidskog kommunes kulturpris i 2011. 

 Søkt Gjensidigestiftelsen om midler til hjertestarter som var tenkt plassert på 

Samfunnshuset, men fikk avslag 

 Tilskrevet kommunen med bekymringsmelding om den gamle Mølla sør for skolen. 

Bygget er i dårlig forfatning, og det er uro knyttet til at barn/unge kan ta seg inn og bli 

skadet 

 Tilskrevet kommunen v/ valgstyret og påpekt at det var en del ventetid i forbindelse 

med kommunevalget. VG har bedt styret vurdere å øke til to stemmeavlukker. 

 Deltatt på kommunens møte for lag- og foreninger.  

 VG har 1 styrerepresentant med personlig vararepresentant i Vestmarka i Utvikling 

AS. Ragnar Dæhli har vært fast representant, mens Trond Rapstad har vært 

vararepresentant.  

http://www.vestmarka.info/
http://www.vestmarka.info/
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Vestmarka Idrettslag  Vestmarka Hornorkester Vestmarka sanitetsforening 

Jan Tore Kraft   Ola Klanderud  Anita Pedersen 
 

 

 

 

Vestmarka JFF  Vestmarka Vel  Tobøl og Vestmarka Arbeiderlag 

Svein Olaf Sæter  Jan Stangnes   Anne H. Huse 

 

 
 

 

 

Eidskog Montessoriskole Politisk representant  Elg 4H 

Hilde Sørli    Sidsel Mobrenna 

 

 

 

Vestmarka Samfunnshus A/L    Eidskog Museums- og Historielag 

Trond Rapstad      Jorunn Engen 

 

 

 

Foreldrerådet Vestmarka Barnehage    Leder VG 

Monica Bonnerud      Ragnar Dæhli 

 

 

 

 

 


