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      2018     
 

 

 

 

Nytt innhold på oppmerksomhetstavla.   Bygd ny internveg i Brustadvika. 

 

 
  Hjertestarter innkjøpt. Her er det kursing i bruk. 

Årsberetning 

Vestmarka Grendelag 
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Styret og medlemsorganisasjoner 
Styret har bestått av Arne Sørli (Eidskog Naturbarnehage), Solveig Rapstad (Vestmarka 

Menighetsråd), Håkon Hauer (Vestmarka Idrettslag), Inger Lise Kessler (Vestmarka 

Hornorkester), Anita Pedersen (Vestmarka Sanitetsforening), Vidar Huse (Vestmarka JFF), 

Nina Kisen (Vestmarka Vel), Ola Klanderud (Interesseforeningen for Vestmarka 

Samfunnshus), Asbjørn Gulbrandsen (Grusjø Vel), nestleder Erik Staavi og leder Ragnar 

Dæhli. Sistnevnte har også vært kasserer og sekretær. Hans Dyblie har vært ”Hælseminister”. 

 

 

Observatører i styret 
Fra politiske partier: Hilde Sørli (Venstre), Bjørn Gunnar Lindahlen (Arbeiderpartiet), 

Gjermund Fjeldskogen (Fremskrittspartiet) og Sidsel Mobrenna (Høyre). 

 

Fra organisasjoner: Ola Klanderud (Eidskog Montessoriskole), 

 

Årsmøtet 8. mars i samfunnshuset 
6 stemmeberettigete deltok. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Ragnar Dæhli ble 

valgt til møteleder, Anita Pedersen til å referere. Ola Klanderud og Ole Roger Askerud ble 

valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.  

Revidert regnskap ble godkjent. Det samme ble årsmeldinga. Prioriterte arbeidsoppgaver for 

2018 ble presentert for årsmøtet. 

 

Valget ga følgende resultat: 

Leder: Ragnar Dæhli 

Nestleder: Erik Staavi 

Revisor: Arne Sørli 

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

 

 

Styremøter 
Det har vært holdt 9 styremøter. 67 saker er behandlet i styret.  

 

Økonomi 
VG hadde per 31.12.2018 en egenkapital på kr 38 349,56. Egenkapitalen er redusert med kr 

13.871,64 og er relatert til investeringer, ikke drift. Det er investert i hjertestarter, 

oppmerksomhetstavla og internveg i Brustadvika. 

 

 

Viktige saker: 
 

Hjertestarter 

Hjertestarter ble kjøpt inn fra Eidskog Rødekors og er plassere i den ulåste gangen til 

Kirkestua. Den er finansiert med kr 5.000 fra VJFF, kr 10.000 fra Velet, kr 1.000 fra 

Vestmarka Hornorkester og kr 8.850 fra VG. 

9 personer fra organisasjonene deltok på kurs 7. april for å lære å bruke hjertestarter. 

 

Internveg i Brustadvika 
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Investering på 31.500 kr. Maskinkult fra midlertidig gang- og sykkelveg (prosjekt ny Brustad 

Bru) ble lagt ut mot gapahuken og videre til Sjøfarten Bru. Jobben ble kjøpt av KF 

Entreprenør som hadde entreprisen på brubygginga. 

Netto kostnad for VG ble kr 6.500 etter en øremerket gave på kr 25.000 til prosjektet. 

 

Oppmerksomhetstavla ved Esso’n 

Prosjektet ble fullført i oktober, (dvs. lys vil bli ettermontert i 2019). Målgruppa er 

vegfarende/ tilreisende. Opprinnelig var planen å flytte tavla like bort til høyspentmasta ved 

Esso`n, men planen ble forlatt fordi operasjonen krevde kostbare sikkerhetstiltak. 

Informasjonen på tavla er vesentlig basert på lenking vha QR-koder til vestmarka.info der 

informasjonen er segmentert i Kulturopplevelser, Historie & Severdigheter, Mat og 

Spisesteder, Overnatting og Aktiv fritid. 

Netto kostnad for VG på drøyt 5.000 kr etter at VG mottok kulturmidler på kr 4.000 til 

prosjektet. 

 

Bredbånd 

Det ble ikke oppstart av utbygging i mai måned 2018 slik det var stilt til utsikt. Årsaken var at 

ingen utbyggere leverte tilbud på anbudet. 

Eidskog kommune valgte å stille saken i bero, og heller satse på å få med to andre prosjekter i 

kommunen; Ilag og Matrand (800 husstander ekstra). Det ble ikke innvilget NKOM-midler til 

disse to områdene. Nå er planen at Eidskog kommune utlyser et nytt anbud for utbygging på 

Vestmarka.  

 

Rekkverk på «gamlebrua» i Brustadvika 

Vi har sikret «gamlebrua» i Brustadvika med et permanent rekkverk. Jonas Eliasson har vært 

en kunnskapsrik og nevenyttig bidragsyter. Vi skal gjøre noen mindre tilføyelser til våren. 

Prosjektet har kostet kr 6.500. 

 

Huset ved grensen 

Grendelaget har holdt seg oppdatert i denne saken. Den har allmenn betydning for den gjør 

noe med førsteinntrykket for de som kommer til Vestmarka/Eidskog/Norge fra Skillingmark.  

 

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 53 nyhetsoppslag på 

weben dette året. Svært mange av sakene som er nevnt i denne årsberetningen er omtalt på 

weben. Drifting av weben, herunder Vestmarkaboka har kostet ca. 1.600 kr. 

Nettsida er på flere måter et nav. Som nevnt er den «server» for Oppmerksomhetstavla. Det 

samme gjelder informasjonsskiltet til Vestmarkamonolitten. Nettsida huser også 

arrangementskalenderen. 

 

Vestmarkadagen 11. august 

Felles arrangement i regi av organisasjonene tilsluttet VG. Ble arrangert for 7. gang i 

«moderne tid». Regn og kjølig vær gjorde at kveldsarrangemenet ble flyttet innendørs til 

Samfunnshuset. Vestmarkadagen 2018 gikk ca. 3.500 kr i underskudd. 

 

Normalt avvikles dagen første lørdag i juni, men på det tidspunktet var arealene som brukes i 

uorden. Trafikken på fv 21 hadde i over et halvår blitt dirigert gjennom Brustadvika i 

byggeperioden for ny Brustad Bru. Vestmarka Hornorkester og Vestmarka Sangkor fikk ikke 

deltatt pga utsettelsen. 

 

http://www.vestmarka.info/


Årsberetning Vestmarka Grendelag 2018 4 

Arrangementskomiteen for Vestmarkadagen var satt sammen av representanter fra 

medlemsorganisasjonene, og hadde to møter for å planlegge og organisere arrangementet. De 

ulike organisasjonene presenterte seg med aktiviteter om dagen.  

Under middagen ble Kai O Ljøner kåret til Årets Vestmarking og Sidsel Mobrenna fikk 

Hederprisen. 

 

Vekterveien 

Vedlikeholdsaktiviteten på Vestmarka-roden har vært begrenset til klipping strekningen 

Brustadvika til Almenninga.  

 

Harstadhagan 
Styret presser på for å få framdrift. Fiskarhedenvillaen satte opp et par salgsskilt ved 

påsketider som raskt vokste ned. De hadde også en generell annonse på Finn.no uten respons. 

Thor Torp i Eidskog kommune har tatt til orde for å selge feltet til en utbygger. Saken er ikke 

fremmet politisk.  

 

Elektrisitet i Brustadvika 

Innhentet tilbud fra Eidsiva (tilbud fra Eidsiva: kr 185.000, der graving utgjør kr 90.000.) 

Søkt midler hos Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen og kommunen. Fra de to sistnevnte 

har vi fått bevilget hhv. 50.000 og 10.000 kr, men vi fikk avslag fra Gjensidigestiftelsen. 

 

Vann og avløp.  

GIVAS ved Jørn Rambøl kom på styremøtet i februar og orienterte om offentlig vann og 

avløp på Vestmarka. Han rådet grendelaget til å komme med innspill til neste planperiode.  

 

Eldrefest 18. nov, - fest der alle over 70 år som kaller seg vestmarkinger inviteres. Arrangert 

sammen med Saniteten siden 2010. Rekorddeltakelse med Drøyt 60 eldre deltok. Gjestene 

fikk servert julemiddag. 

Underholdning; kvartetten Johnsendraget  

Gratis inngang. Loddsalg ga inntekter på 9.500 kr. Gevinster fra ulike lag og foreninger, ikke 

minst fra Saniteten. Overskudd ca. 2.700. 

 

Søndagskafé på Bygdehuset. VG har koordinert søndagskafé siste søndagen i månedene 

januar - mars. Søndag 28 januar arrangerte Saniteten, søndag 4. mars arrangerte VIL. 

 

Kommuneplan kulturmidler. VG sendte inn hørinsgssvar da kommunedelplan for 

kulturminner og kulturmiljø var på høring. Planen ble vedtatt politisk 23. oktober 2018. 

 

Hælseminister. Hans Dyblie har besøkt 13 husstander og ønsket velkommen. Ingen barn født 

i 2018.  

 

Demensaksjonen i uke 38, VG bemannet rodene på Vestmarka for fjerde år på rad. 

 

SMS. Tjenesten er benyttet 4 ganger med 3 ulike oppdragsgivere. Pris per utsending kr 185,- 

Vi sender nå SMS til ca. 150 telefonnumre hver gang. 

 

Mobil scene, lysutstyr 

Organisasjonene i Vestmarka Grendelag + Vestmarka Sangkor og Eidskog Montessoriskole 

får fri tilgang på mobil sene som lagres i Kirkestuelåven. Vi har tilsvarende vederlagsfri 
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tilgang på lysutstyr som lagres sammen med hornorkesterets instrumenter. I 2017 inngikk VG 

en disposisjonsavtale med Nestun Gård v/Lars Rambøl som eier utstyret.  

 

Drifting av Brustadvika 

I forkant av Vestmarkadagen stilte folk fra mange organisasjoner til dugnad for å få arealene 

på stell før arrangementet. Ansatte ved AMP-autotuning bidro også i stort omfang. 

  

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 grøntarealet.  

 

Vestmarkaboka / «Historien om Vestmarka» 

Vært lite aktivitet i 2018. Mangler ikke ideer, men trenger flere til å skrive. Anne H Huse er 

redaktør. 

 

 

Annet: 

 Frivillighet- og folkehelsekoordiator Kjetil Vaage deltok på styremøtet i februar og 

fortalte om sin rolle med mulighet for samarbeid 

 Ryddedag før 17. mai sammen med VIL, Velet og EMH.  

 17. mai. Forespørsel fra FAU om bistand. Saniteten tok ansvar for frokost til 

Hornorkesteret. VJFF rigget utebord. VG pyntet ute med lauv 

 Ettersyn/oppfølging av sauer på beite ved kirka i 4,5 mnd. 

 Nominert kandidater til kulturprisen 2018.  

 På initiativ fra kommunen bidratt med opplysninger/prioriteringer slik at 

friluftsområder/stier ble lagt inn i kartverk  

 Grendelaget skal ikke ta æren for at Vestmarka på nytt har valglokale i 2019, men vi 

har bidratt til at saken ikke har blitt glemt. Men saken ble løst politisk. 

 Solgt 2 limtredragere (kr 8.000) som VG overtok da KF entreprenør var ferdig med 

bruprosjektet. 

 VG v/Ragnar deltok på «Samrådsmøte» som Tobøl og Vestmarka Arbeiderlag 

inviterte til. Foranledningen var innspill til arbeid med partiprogram 

 Ruters bestillingslinje 471 ble bestilt 3.259 turer (+ 619 turer vs 2017). 1.776 turer til 

Sørumsand og 1.483 turer fra Sørumsand. Bestillingslinje 471 omfatter både Eidskog 

og Rømskog. 

 Solveig Rapstad er VGs representant i styret til Vestmarka i Utvikling AS 

 Ragnar Dæhli var VGs representant i forumet som velger vinneren av Eidskog 

kommunes Ildsjelpris 

 

Styret takker alle som har gitt gaver, stilt opp på dugnad eller på andre måter bidratt til 

fellesskapet. 

 

  

 

 

Vestmarka Idrettslag  Vestmarka Hornorkester Vestmarka Sanitetsforening 

Håkon  Hauer   Inger Lise Kessler  Anita Pedersen 
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Vestmarka JFF  Vestmarka Vel   

Vidar Huse   Nina Kisen    

 
 

 

Grusjø Grendehus  Vestmarka Menighetsråd 

Asbjørn Gulbrandsen  Solveig Rapstad 

 

 

 

Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus  Eidskog Naturbarnehage   

Ola Klanderud      Arne Sørli   

    

   

 

 

Nestleder VG        Leder VG 

Erik Staavi       Ragnar Dæhli 


