Årsberetning
Vestmarka Grendelag
2020

Digitale styremøter var et av tiltakene under pågående covid-19 pandemi.
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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), Hans Jørgen Ovlien (Vestmarka
JFF), Lars Rambøl (Vestmarka Vel), Stian Teigbråten (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), Marianne Vold (Arbeiderpartiet), Gjermund
Fjeldskogen (Fremskrittspartiet) og Sidsel Mobrenna (Høyre).

Årsmøtet 2. mars i kantina til EMS
Vi rakk å ha årsmøte før Norge ble stengt ned. 14 stemmeberettigete deltok i møtet 2. mars.
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Revidert regnskap ble godkjent. Det samme ble
årsmeldinga. Prioriterte arbeidsoppgaver for 2020 ble presentert for årsmøtet.
Valget ga følgende resultat:
Leder: Ragnar Dæhli
Nestleder: Erik Staavi
Revisor: Arne Sørli
Styret fikk fullmakt til å peke ut ny valgkomite

Styremøter
Det har vært holdt 9 styremøter. Vårt vanlige møtested, kantina til EMS, har tidvis vært stengt
pga covid-19. Vi har tydd til alternative løsninger ut fra regulering fra myndighetene. To av
møtene har vært på Teams (forsidebildet er fra desembermøtet), ett i Kirkestua, og ett i
Brustadvika. 55 saker er behandlet i styret.

Økonomi
VG hadde per 31.12.2020 en egenkapital på kr 54.996,19. Egenkapitalen er økt med kr
8.048,MVA-refusjon - elektrisitet i Brustadvika
VG søkte mva-refusjon for investeringene i Brustadvika, kr 20.235, men fikk søknaden
avslått. Begrunnelsen var at «det ikke kompenseres for ny-, på- og ombyggingskostnader for
anlegg. I følge årsmelding og regnskap er det lagt strøm og lys til en gapahuk og monolitt. Vi
anser dette som oppgradering av et anlegg.»

Koronakrisepakke 3, kompensasjon
VG søkte og fikk dekket inntektstap pga «koronaavlysinger» (Vestmarkadagen og +70
festen). Vi mottok kompensasjon på kr 19.250,- som er inntektsført i 2020.
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Viktige saker:
Bredbånd
I oktober 2019 inngikk kommunen kontrakt med
Eidsiva Bredbånd (EB) om utbygging av fiber på
bl.a. Vestmarka.
EB sendte tilbud til 165 husstander innenfor
«poligonet» tegnet på kartutsnittet til høyre.
For at EB skulle beslutte utbygging på
Vestmarka, måtte 75% av de 165 husstandene
som mottok tilbudet bestille. Per 31. des. 2019
manglet det 26 bestillinger for å nå målet.
Tidlig i januar 2020 jobbet ei lita arbeidsgruppe
fram en navneoversikt over de som hadde fått
tilbud (hverken Eidsiva Brebånd eller Eidskog
kommune hadde lov til å gi oss det).
Ved hjelp av denne lista fikk en oversikt over
hvem som hadde bestilt. De som ikke hadde
bestilt ble kontaktet, de fleste med besøk på døra. Midt i februar ble endelig målet nådd,
omtalt på våre nettsider.
VG har også lobbyert for å utvide polygonet slik at flere husstander kunne få tilbud i første
utbyggingstrinn. Her har vi dessverre møtt veggen!
Estimat for ferdigstillelse hos de som har bestilt er før sommerferien 2021. Det er først i
byggetrinn 3 at flere vil få tilbud på Vestmarka.
En stund så det ut til at Telenor skulle koble ned kobbernettet allerede høsten 2020. Men med
påvirkning fra bl.a.VG v/nestleder Erik ble dette gjort om.
Vestmarkadagen 6. juni
Avlyst pga covid-19. Vi holdt muligheten åpen for å arrangere i august i stedet, men
begrensningene var såpass inngripende at vi valgte det bort.
Men vi fikk utnevnt Årets vestmarking, se omtale under konsert i Brustadvika 4. juli.
Camping og campingbiler i Brustadvika
Tilreisende som camper i Brustadvika oppfordres til å betale et bidrag for bruk av fasilitetene.
I 2020 har 118 stk. betalt. På våren ble prisen økt fra kr 50,- til kr 100 per døgn. Det betales
mha vipps.
Dette tilbudet har også ei kostnadsside i form av elektrisitet, ved, dopapir, søppelsekker m.m.
Men likevel er det et godt økonomisk tilskudd til VG. Bruttoinntekt 2020 ble 10.120 kr.
VG nyter godt av at vi får låne en 6m3 container gratis fra Retura.
Drifting av Brustadvika
Ukentlig tømming av søppel og sjekk av doen i gapahuken i 9 sommeruke fra uke 26-34.
Dette er en jobb som går på omgang mellom VG-organisasjonene.
Beitepussing av deler av grøntarealet i forkant av 4. juli-konserten.
4. juli-konserten i Brustadvika
Arrangementet var ikke i regi av VG, men mange tilknyttet VG/VGs organisasjoner var
delaktige i forberedelser, gjennomføring og opprydding. Arrangør var Håkon Hauer med
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musiker-venner. Under konserten ble Håkon Hauer tildelt prisen Årets vestmarking. Omtale
av arrangementet fins her. VG mottok hele 8.000 kr i gave fra arrangørene!
Åpent landskap
 Dugnad i Harstadhagan 4. april, omtalt på vestmarka.info.
 Ettersyn av to sauer vi lånte til å beite rundt kirka i 5 måneder.
 Velet har gjort et arbeid med å kartlegge «sentrumsnære områder» som kan/bør
prioriteres å holde åpne ved hjelp av årlige tiltak.
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 49 nyhetsoppslag på
weben i 2020. Svært mange av sakene som er nevnt i denne årsberetningen er omtalt på
weben. Drifting av weben, herunder Vestmarkaboka har kostet ca. 2.300 kr.
Søndagskafé på Bygdehuset.
VG har koordinert søndagskafé siste søndagen i månedene januar og februar.
Søndag 26. januar: VIL. Søndag 23. februar: Saniteten.
Mars-arrangementet utgikk pga covid-19.
Vekterveien
Vedlikeholdsaktiviteten på Vestmarka-roden har vært begrenset til klipping strekningen
Brustadvika - Almenninga.

+ 70-festen
Avlyst pga covid-19.

Hælseminister. Hans Dyblie har hatt rollen som innebærer å ønske nyinnflyttere velkommen
og overrekke en hilsen når barn blir født.
100 årsmarkering for elektrisitet
10. mars 1920 fikk de første husstandene på Vestmarka elektrisitet. Grendelaget tok initiativ
til en enkel markering på årsdagen ved å oppfordre husstander til å slukke alt lys mellom kl.
20 og 20.30. I tillegg ble historia «Skumt og lyst» lagt ut på vår hjemmeside.

Mobil sene, lysutstyr
Organisasjonene i Vestmarka Grendelag + Vestmarka Sangkor og Eidskog Montessoriskole
får fri tilgang på mobil sene som lagres i Kirkestuelåven. Vi har tilsvarende vederlagsfri
tilgang på lysutstyr som lagres sammen med hornorkesterets instrumenter. I 2017 inngikk VG
en disposisjonsavtale med Nestun Gård v/Lars Rambøl som eier utstyret.
Lager Kirkestuelåven
VG søkte kulturmidler til å bygge lager for mobil scene og lysutstyr. Opprinnelig plan var å
lage et lager i Samfunnshuset for lysutstyret. Planene ble endret. Nå legger vi opp til at alt
skal kunne lagres i Kirkestuelåven.
I høst er deler av låven ryddet for skrot. Jan Børli ble leid inn til å flytte en vegg. Arbeidet
gjenopptas og ferdigstilles på nyåret.
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Annet:
 Lys ble montert på oppmerksomhetstavla ved Esso’n.
 17. mai. Ikke noe offentlig arrangement pga covid-19. Men elevene holdt tale som ble
gjort tilgjengelig digitalt og sangkoret gjorde det samme, se her. Og det ble pyntet med
flagg og løv på skolen.
 Nominert kandidater til kulturprisen 2020.
 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
 Lyssetting av «Sjøfarten Bru» fra 1. advent

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

Vestmarka Idrettslag
Håkon Hauer

Vestmarka Hornorkester
Inger Lise Kessler

Vestmarka JFF
Hans Jørgen Ovlien

Vestmarka Vel
Lars Rambøl

Grusjø Grendehus
Asbjørn Gulbrandsen

Vestmarka Menighetsråd
Solveig Rapstad

Vestmarka Sanitetsforening
Anita Pedersen

Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus
Stian Teigbråten

Eidskog Naturbarnehage
Arne Sørli

Nestleder VG
Erik Staavi

Leder VG
Ragnar Dæhli
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