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2021 var året bredbånd ble ført fram til Vestmarka. 126 abonnenter fikk det innlagt før jul. 

Kablene følger Vekterveien fra Stangnes og ut til Stangnessætervegen ved Harstadsjøen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 

Vestmarka Grendelag 
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Styret og medlemsorganisasjoner 
Styret har bestått av Nina Kisen (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), Trond Rapstad (Interesseforeningen for Vestmarka 

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

Dæhli. Sistnevnte har også vært kasserer og sekretær.  

 

 

Observatører i styret 
Fra politiske partier: Marianne Vold (Arbeiderpartiet), Gjermund Fjeldskogen 

(Fremskrittspartiet) og Sidsel Mobrenna (Høyre). 

 

 

Årsmøtet 1. mars, digitalt på Teams 
13 stemmeberettigete deltok i møtet. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Revidert 

regnskap ble godkjent. Det samme ble årsmeldinga. Prioriterte arbeidsoppgaver for 2021 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 

 

 

Vestmarka Grendelag 20 år 
Etter det ordinære årsmøtet 1. mars hadde vi en svært enkel markering av at det er 20 år siden 

grendelaget ble stiftet. Styreleder viste en presentasjon med et utvalgt høydepunkt for hvert av 

årene. Den ble lagt ut på våre nettsider. 

 

 

Styremøter 
Det har vært holdt 9 styremøter. De fem møtene i første halvår ble arrangert på Teams pga 

covid-19. 72 saker er behandlet i styret.  

 

Økonomi 
VG hadde per 31.12.2021 en egenkapital på kr 54.904,01. Egenkapitalen er redusert med kr 

9.999,01. De største ekstraordinære kostnadene i 2021 har vært bygging av lager for den 

mobile sena i Kirkestuelåven og krattknusing. 
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Viktige saker: 
 

 

Bredbånd 

Estimat for ferdigstillelse hos de som bestilte var 

før sommerferien 2021. Eidsiva Bredbånd klarte 

ikke det målet, men innen jula kom var alle 126 

abonnentene som hadde tegnet seg operative. 

 

Det er ikke før i byggetrinn 3 av digital utbygging 

at flere får tilbud om bredbånd på Vestmarka. 

 

Høsten 2021 oppgraderte Telenor senderen på 

Hornåsen til 5G. Så får vi se hva det får å si for 

videre utbygging av «ordinært» bredbånd. 

 

 

 

 

 

Lager Kirkestuelåven 

Arbeidet med å ferdigstille lager for den mobile sena ble fullført. Jan Børli var leid inn til å 

gjøre tømrerarbeidet. Krafer AS donerte port til grendelaget. Brutto kostnad for prosjektet er 

27.000 kr inkl. mva fordelt på snaut 11.000 kr i 2020 og 16.000 kr i 2021. I sum har vi mottatt 

kr 10.000 i kulturmidler til prosjektet (kr 5.000 i hvert av årene 2020 og 2021). 

Utenfor låven ble en åpen grøft lagt i rør og innkjøringa/lagerrommet kultet opp.   

 

Camping og campingbiler i Brustadvika 

I løpet av våren ble «oppstallingsområdet» flyttet vekk fra området ved gapahuken til motsatt 

side av Buåa. Erik har skiltet til det nye området, i tillegg montert to strømuttak på «Sjøfarten 

Bru». Tilreisende som camper i Brustadvika oppfordres til å betale et bidrag for bruk av 

fasilitetene. I 2021 er det betalt for 163 stk. døgnopphold. Prisen er kr 100 per døgn. Det 

betales med 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. Nettoinntekt 2021 ble ca. 14.500 kr. 

VG nyter godt av at vi får låne en 6m3 container gratis fra Retura. 

 

Drifting av Brustadvika 

Ukentlig tømming av søppel og vask av doen i gapahuken i 9 sommeruke fra uke 26-34. Dette 

er en jobb som går på omgang mellom VG-organisasjonene. På våren/forsommeren tok Erik 

og Hans Jørgen ansvar for å tømme søppeldunker og følge opp doen. 

Beitepussing av deler av grøntarealet på sensommeren. 

 

Åpent landskap 

 Velet har gjort et arbeid med å kartlegge «sentrumsnære områder» som kan/bør 

prioriteres å holde åpne ved hjelp av årlige tiltak. 

 Eirik Mobrenna ble leid inn til å utføre krattknusing på deler av disse. Netto kostnad 

kr 3.500. Grendelaget mottok kr 2.500 i kulturmidler til prosjektet. 

 Ettersyn av to sauer vi lånte til å beite rundt kirka i 5 måneder. 

 

http://vestmarka.info/bredband-utbygginga-i-mal-til-jul-2021/
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Vestmarkadagen covid-kansellert andre året på rad 

Styret holdt lenge døra på gløtt for arrangementet. Den vanlige «første lørdagen i juni» ble 

først parkert. Plan B med arrangement midt i august ble også parkert da komiteen hadde sitt 

første komitemøte før sommerferien. 

 

www.vestmarka.info. Hans Dyblie måtte kaste inn håndkleet som journalist tidlig på året. 

Det har vi merket. Dessverre har vi ikke klart å være så aktive på nettsidene som tidligere. Vi 

har hatt 41 nyhetsoppslag på weben i 2021. Flere av sakene som er nevnt i denne 

årsberetningen er omtalt på weben. Drifting av weben, herunder Vestmarkaboka har kostet ca. 

2.300 kr. Ragnar Dæhli er redaktør med VG’s styre som referansegruppe. 

 

Søndagskafé på Bygdehuset.  
Avlyst pga covid-19. 

 

Vekterveien 

Vedlikeholdsaktiviteten på Vestmarka-roden har vært begrenset til klipping av strekningen 

Brustadvika - Almenninga. 

Det er verd å merke seg at traseen fra Paradis til Stangnessætervegen ble gruset opp og 

kantklippet i forbindelse med at det ble lagt ned fiberkabel.  

 

+ 70-festen 
Arrangert 21. november i Samfunnshuset. Julemiddag ble servert.  Drøyt 60 deltok. Best Før 

underholdt. 

 

Jerpsetbautaen 
Styret har flere ganger styrebehandlet ev. flytting av Jerpsetbautaen. Initiativet kom 

opprinnelig fra Jorunn Engen/Lars Rambøl. Styrets holdning er at en ikke ønsker å prioritere å 

støtte prosjektet med penger.  

 

Lyssti gjennom Brustadvika 

Prosjekt der vi ønsker å opparbeide en 3 meter bred universelt utformet sti gjennom 

Brustadvika langs sjøkanten. Målet er at den skal lyssettes. Prosjektet er kostnadsberegnet til 

ca 700.000 kr. NHF Glåmdal har vært påkoblet prosessen. 

Grunneier ViU AS har gitt tillatelse. Vi har jobbet med søknader. Så langt er kr 83.000 

mottatt fra Sparebankstiftelsen Hedmark.  

 

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.  

 

Annet: 

 Organisert vårrydding på Vestmarka 

 Omregistrert biltilhengeren (lager mobil sene) slik at den er registrert på Vestmarka 

Grendelag 

 Hatt «Aktiv i 100» v/Finn Høgåsen med på styremøte for å se på om vi kan ha nytte av 

et nærmere samarbeid 

 Hatt med GIS-ansvarlig i kommunen (Jens Patrick Repshus) for å se på hvordan vi 

kan få digitalisert stier på Vestmarka 

http://www.vestmarka.info/
http://vestmarka.info/70-festen-i-bilder-og-noen-ord/
http://vestmarka.info/flytte-jerpsetbautaen/


Årsberetning Vestmarka Grendelag 2021 5 

 Tatt stilling til foretrukket trase for «Langvatnet-stien» og sendt brev til grunneier 

 17. mai. Ikke noe offentlig arrangement pga covid-19. Men elevene holdt tale som ble 

gjort tilgjengelig digitalt på vestmarka.info og sangkoret gjorde det samme. Og det ble 

pyntet med flagg og løv på skolen. 

 Nominert kandidater til kulturprisen 2021. Hans Dyblie vant prisen! 

 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. VGs foreslått kandidat, Endre Strøm, vant prisen. 

 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  Vestmarka Hornorkester Vestmarka Sanitetsforening 

Håkon  Hauer   Inger Lise Kessler  Anita Pedersen 
 

 

 

Vestmarka JFF  Vestmarka Vel   

Hans Jørgen Ovlien  Lars Rambøl    

 
 

 

Grusjø Grendehus  Vestmarka Menighetsråd 

Asbjørn Gulbrandsen  Solveig Rapstad 

 

 

 

Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus  Eidskog Naturbarnehage   

Trond Rapstad      Nina Kisen   

    

   

 

 

Nestleder VG        Leder VG 

Erik Staavi       Ragnar Dæhli 

http://vestmarka.info/kulturprisen-2021-til-hans/
http://vestmarka.info/vestmarka-i-utvikling-as/

