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Vestmarka i Utvikling AS 
 

 

Vestmarka i Utvikling AS (ViU), org.nr. 992002913 
 

ÅRSBERETNING FOR 2022 
 

 
VIRKSOMHETENS ART 
Vestmarka i Utvikling AS (ViU) er et aksjeselskap eid av 126 personer, bedrifter og 
organisasjoner med tilknytning til Vestmarka.  

 
Hovedmålet er å bidra til å utvikle Vestmarka til et lokalsamfunn hvor det er godt å bo 

for mennesker i alle aldre og som det er attraktivt å flytte til.  
 

LOKALISERING 
Forretningsadresse, Rambølsgutua 27, 2233 Vestmarka, Eidskog kommune. 

 
AKTIVITET 
Følgende hovedsaker har vært jobbet med det siste året: 

 
Brustadvika, næringsetablering 
Styret har i løpet av 2022 tegnet en intensjonsavtale om salg av Sagtomta Gnr. 10 Bnr. 

32 i Brustadvika til Tor Fredriksen og Tom Wiggo Bjerknes. Planene er å etablere inntil 
50 småhytter på om lag 35 m2. For øyeblikket er søknad om endring av 

reguleringsplanen i gang og dette arbeidet forventes å være klart i løpet av 2023.  
ViU har i løpet av 2022 holdt aksjonærmøte og senere også et åpent folkemøte i 
Samfunnshuset om planene. Her var både ViU, interessentene og kommunen 

representert. Planene oppfattes som positive for både beboere og aksjonærene. 
Kommunen stiller seg positive til planene.  

 
Parkering av bobiler/camping i Brustadvika 
Det har også i 2022 vært mulig for bobiler og andre å benytte Sagtomta i Brustadvika til 

camping.  Vestmarka Grendelag har ansvar for denne aktiviteten og sørger for 
informasjon og skilting.  

 
Lys-sti gjennom Brustadvika 
Vestmarka vel/Vestmarka grendelag har søkt og fått godkjent av styret i ViU å etablere 

en lys-sti gjennom Brustadvika. Disse planene er nedfelt i reguleringsplanen fra 2014 og 
arbeidet er allerede godt i gang og forventes å kunne åpne under Vestmarka-dagen 

lørdag 3. juni 2023. 
 
Hundeluftegård i Brustadvika 

Vestmarka JFF har søkt ViU om tillatelse til å benytte et område på inntil 1,5 daa lengst 
nord-øst i Brustadvika. De har planer om å gjerde inn dette slik at folk kan slippe sine 

hunder løs på en trygg og sikker måte. ViU har akseptert VJFF søknad og ser frem til når 
denne står klar. 
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Dugnader i Brustadvika 
Styret takker organisasjoner som har jobbet på dugnad for å holde området i stand, 
inkludert entreprenører som har stilt opp med maskiner og utstyr. 

 

FORTSATT DRIFT 
Styret legger forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av 
årsregnskapet.  

 
 

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 
ViU har minimale inntekter og utgifter. 

Styret har ikke tatt ut noen form for honorarer i 2022. 
 

 

ARBEIDSMILJØ 
Selskapet har ingen ansatte og drives av et styre på frivillig basis. Styret har hatt 8 
styremøter. Arbeidsmiljøet i styret er godt. 

 
 

YTRE MILJØ 
Selskapet driver ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljøet.  

 
 

LIKESTILLING 
Styret har bestått av 6 medlemmer samt 4 varamedlemmer, alle aksjonærvalgte.  

Det har vært 1 kvinne og 5 menn i styret. 
 

 

REDEGJØRELSE FOR SELSKAPETS UTSIKTER 
Selskapet ble stiftet 6. november 2007 og har vært i drift i vel 15 år. Flere av selskapets 
delmål er gjennomført, se detaljer på http://vestmarka.info/vestmarka-i-utvikling-as/.  

Styret ser positivt på de planer som nå finnes for utvikling av våre næringsarealer, 
Sagtomta. Dette kan gi positive ringvirkninger til ViU’s videre arbeid på Vestmarka. 
 

 

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER 
Årsregnskapet for 2022 viser overskudd på kr 3.009,69. Styret foreslår at beløpet 
overføres overkursfondet slik det framgår av balansen. 

 
 

Vestmarka, 9. mars 2023 
 
 

Sigmund Ruud   Ragnar Dæhli   Anne H. Huse 
Styreleder                               Nestleder                   Styremedlem 

 
  
 

Jan Arne Storvik                     Jo Kristian Walmann  Lars Rambøl  
Styremedlem                          Styremedlem                Styremedlem 


