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Vaskedugnad
Lørdag 21. april kl. 10.00
inviterer vi til vaskedugnad på grendehuset.
Her skal vi se over kjøkkenet, toaletter, stoler og
vinduskarmer o.l. Ta gjerne med ei bøtte.

Rusken
Rusken avholdes 9. mai kl. 18.00.
Denne dagen rydder vi langs È6 og rundt grendehuset.

Nytt fra grendelaget
Arrangementer
Grendelaget skal arrangere julemesse lørdag 10. november 2012.
17. mai og juletrefest feires på grendehuset.
I år prøver vi å samle oss til felles St. Hansfeiring ved kirkesteinen ved 17.00-tiden. Ta gjerne med
småved til bål. Hvis noen vil brenne større ting, ta kontakt med Kjell Olav Ravn.
Det kan bli snakk om flere arrangementer etterhvert, noe vi da vil komme tilbake til.

Nye tider
Ettersom det vil bli større økonomiske utfordringer for grendelaget fremover i tid, må vi tenke i nye
baner. Det kan være å lage til nye eller flere arrangementer, men også gjøre endringer på faste
arrangementer som 17. mai og juletrefesten. Dette er arrangementer som i alle år har vært gratis.
Vi begynner gradvis i år med innføring av åresalg på 17. mai.
Andre tilsvarende endringer på arrangementer vil bli opplyst om etterhvert.
Vi håper det er forståelse for de endringer som blir gjort.

Grendehuset.
Narvik kommune sitt salg av fire grendehus, deriblant Vidrek grendehus.
Siden i fjor vinter, er det foretatt ei taksering av grendehuset. Styret i grendelaget ble innkalt til
møte med kommunen på rådhuset i januar i år der de ble informert om taksten og prisen, samt at det
ville komme en annonse der interessenter ble bedt om å melde seg. Utifra takst og EØS regler (slik
kommunen la det frem) ble det satt en pris på 30 000 kroner for huset.
Tommy Eide fra kommunen informerte om salget av grendehuset på medlemsmøtet.
Kun Vidrek Grendelag har meldt sin interesse for huset.
Det har vist seg at kommunen ikke har skjøte på tomta som grendehuset og parkeringsplassen står
på (manglende gamle protokoller/arkiver etc.). Kommunen tror også at hvis et slikt skjøte finnes, er
det mest sannsynlig ikke tinglyst.
Per i dag jobber kommunen med å få orden på disse tomteforholdene. Alt som måtte bli av
kostnader i denne prosessen skal kommunen dekke, og det vil i utgangspunktet ikke bli foretatt noe
salg før dette er i orden.
Foruten om møtet på rådhuset som styret ble invitert til i januar, innkalte også sportsklubben
Hardhaus de fire grendehusene til møte i februar. På møtet kom det frem at de fire grendehus med
tilhørende lag og foreninger ikke er fornøyd med prosessen rundt salget at husene. Kort sagt, mener
vi det burde betales en symbolsk sum, og at angitte kjøpesummer heller burde brukes til
vedlikehold. Det ble laget et brev på vegne av de fire grendehusene til ordfører der de ber om et
møte med politikerne hvor vi ønsker å si noe om realitetene.
Foreløpig venter vi på tilbakemelding fra kommunen, både angående tomteforholdene og svar på
brevet til kommunen fra alle grendehusene.

Vannlekkasje.
Grendehuset har fått en lekkasje på taket i høst. Byggmester Alf Tore Nordgård fra Ballangen har
vært på befaring, og anbefaler flere ting som burde utbedres. Vi må prioritere det viktigste først, og
noe av dette må vi få se og gjort noe med til våren.
Opprydding.
Opplagrede saker og ting som stod i speiderrommet, ble først flyttet til sanitetsrommet. I
speiderrommet ble det montert hyller og kjøpt plastkasser til å lagre ting i. Alle sakene som stod på
sanitetsrommet er nå sortert og en del er kastet. Det samme gjelder rommet med de gamle
garderobene og under trappa; sakene er sortert og en del er kastet. Vi har fortsatt litt rydding igjen.

To nye vedtak på årsmøtet
Ny leiesats; årsmøtet vedtok at overnatning på grendehuset koster 500 kroner per natt - i tillegg til
vanlige leiekostnader.
Grunneierlaget og bruk av grendehuset; årsmøtet vedtok at grunneierlaget får avholde sine møter og
elgfester gratis på grendehuset.

Årsmelding
I 2011 ble det avholdt 8 styremøter, samt årsmøte og medlemsøte. På årsmøtet/medlemsmøtet i
februar var det syv fremmøtte utenom styret. Styret i 2011 besto av Rønnaug, Kjell Olav, Trond Ø,
Berit og Torgunn. Det ble i 2011 ikke jobbet med større prosjekter i regì av grendelaget. Det største
arrangementet var julemessa i november.
I fjor vinter fikk vi vite at grendehuset var et av fire grendehus kommunen skal selge. Det ble
foretatt ei taksering som ble unndratt offentligheten. Prossessen rundt salget skulle foretas i høst,
men ble forsinket. Dette ble tatt opp igjen i januar i år.
I høst fikk vi ei større inntrenging av vann på grendehuset. Dette kan ha pågått over tid, men
vannskade er nå et faktum. Dette vil nok innebære et omfattende reperasjonsarbeid.
På grendehuset er det gjort følgende i løpet av 2011;
I kjelleren ble det ført varmt vann fra varmtvannstanken inn til vaskene på begge toalettene.
Vaskene på begge toalettene ble byttet ut med nye vasker. Det ble kjøpt nytt do på dametoalettet.
Avløpet til utslagsvasken på bøttekottet ble ordnet. Det ble også koblet varmt vann til springen på
bøttekottet, samt at vannet nå er koblet rett på oppvaskmaskinen. Arbeidet ble gort av Gunnar og
Osvald! Bra innsats!
Opplagrede saker og ting som stod i speiderrommet, er foreløpig flyttet til sanitetsrommet. I
speiderrommet ble det montert hyller og kjøpt plastkasser til å lagre ting i. Alle sakene som nå står
på sanitetsrommet skal sorteres, og noe eventuelt hives.
Vasking på grendehuset ble foretatt en lørdag i april. Femten personer møtte til dyst! Her ble
klasserommet, gangen og resten av gymsalen vasket. Kjøkkenet ble sett over.
Etterhvert ble det telt opp kopper og kar for etterbestilling. I løpet av året ble serviset supplert.
Utover dette er det utført service på oppvaskemaskinen og kjøpt ny komfyr. Bak grendehuset er det
klippet ned småskog.
Husflidsgruppa arrangerte husflidskafè i begynnelsen av april. Her fikk man blant annet muligheten
til å kjøpe flott påskepynt og kaffe.
Rundt påsketider ble det avholdt søndagskafè. Martin Indregard presenterte et flott opplegg der han
tok for seg de gamle Vidrekslektene med fokus på 1800-tallet.
I mai ble det avholdt rusken. Det var 14-15 personer som møtte opp. Det ble ryddet langs È6 og
rundt grendehuset.
17. mai ble feiret på tradisjonelt vis med tog fra Gjerdhågen til grendehuset. Her ble det servert

kaffe, kaker og is. Ulikt andre år hadde grenda besøk av Ballangen mannskor som underholdt med
korsang. Dette var en flott opplevelse. Etter at mange fra koret dro, var det leker for barna. Denne
dagen var det fullt på grendehuset.
Barnegruppa og husflidsgruppa har stått for jevn aktivitet i vår og høst.
Barnegruppa har møttes hver uke. De arrangerte Halloweenkafè i oktober.
Husflidsgruppa har møttes annenhver uke. De holdt som sagt husflidskafè i april.
Julemessa ble gjennomført 12. november. Her var husflidsgruppa godt reprensentert sammen med
de andre medarrangørene. I godt høstvær kom det bra med folk til grendehuset. Dog ikke like
mange som i fjor, men stemninga var god og dagen gav inntekter til laget.
Juletrefesten ble arrangert 2. januar i år. Her møtte det i underkant av 30 voksne og syv barn.
Det er nå utformet en manual for juletrefesten.
Vi fikk 25 000 kroner i støtte fra Norkraft for å ha innstallert varmepumper (ENØK tiltak). Dette
dekker innkjøpssummen på den ene pumpen.
Styret vil takke for innsatsen som har vært gjort i 2011!

Valget 2012
Vi takker valgkomitèen, Anita D. Ravn og Alf Harald Bjerkelund for innsats mot valget i 2012.
Valget ble som følgende:
Styret:
Leder: Anita D. Ravn (velges for et år)
Sekretær: Torgunn Olsen (har et år til)
Kassèrer: Kjell Olav Ravn (velges for to år)
Husfar: Trond Østrem (har et år til)
Styremedlem: Anita Jensen (velges for to år)

Ny i år
Gjenvalg
Ny i år

Varamedlemmer: John Martin Overvåg (har et år til)
Gunnar Hansen (har et år til)
Revisorer:
Monica Hansen (velges for et år)
Ingebjørg Eilertsen (velges for et år)

Gjenvalg
Gjenvalg

Varamedlem: Jan Røssås (velges for et år)

Gjenvalg

Valgkomitè: Monica Hansen (velges for et år)
Alf Harald Bjerkelund (velges for et år)

Ny i år
Gjenvalg

Varamedlem: Torfinn Larsen (velges for et år)

Ny i år

Austavinden:
Martin Indregard
Anders Øgsnes
Torgunn Olsen
Trond Østrem
Anita Ravn

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

17. mai komitè:
Barnegruppa stiller med representanter.
Monica Hansen
Øystein Bjerkelund
Svein Yngve Eilertsen
Toril R. Hansen (hjelper til i forkant og etterkant).
Juletrefestkomitè:
Barnegruppa stiller med representanter
Gunn Larsen
Berit/Torgunn Olsen

