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Vaskedugnad
Lørdag 20. april kl. 10.00
inviterer vi til vaskedugnad på grendehuset.
Det vil bli hengt opp arbeidslister. Se mer inne i bladet.
Ta gjerne med ei bøtte.

Rusken
Rusken avholdes mandag 13. mai kl. 18.00.
Denne dagen rydder vi langs È6 og rundt grendehuset.
Se mer inne i bladet.

Grendehuset
Vannskaden på grendehuset. Salget av grendehuset.
Det ble oppdaget vannskade på grendehuset høsten 2011. Vannskaden kulminerte påfølgende vinter
og vår. Under påtrykk fra styret opprettet kommunen skadesak.
Det kan nevnes at kommunen har ansvar for utvendig vedlikehold, og da det er en mulighet for at
grendelaget skal kjøpe huset, er det viktig at huset er i best mulig stand.
Det ble først tatt en skadetakst pålydende 50 000 kroner. Deretter ble det tatt en ny skadetakst på
100 000 med mulighet for at taksten kan bli høyere hvis det det viser seg at omfanget av skaden er
enda større. Da beløpet ble så høyt, ønsket kommunen å ta det på forsikringa si.
Kun få dager før årsmøtet/medlemsmøtet, viste det seg at forsikringsselskapet ikke vil dekke
utbedring av skaden da vannskaden skyldes utett tak.
Saken er nå hos rådmannen.
Vi vet at det ikke finnes penger i kommunen til å ordne dette. Dessuten har de andre viktige ting
som må prioriteres. Kommunen regner med de skal stoppe ei videre inntrenging av vann ved hjelp
av egne snekkere.
Tomteforholdene er det ikke gjort noe mer med. Saken står der at arvingene av grunneierne som i
sin tid gav grunn til bygging av skolen, ønsker å gi grendelaget tomta. Men lover og regler tilsier at
tomta må gis til kommunen og deretter overføres til oss. Slik har saken stått ei stund.
Vi foretar oss ingen ting angående kjøpet av grendehuset så lenge tomeforhold og vannskaden er så
uavklart.
Vi venter på videre utspill i begge sakene.
Hvis vi en gang overtar huset må vi ha ressurser til å drive huset, både folk og penger. Det foreslås
muligheten for å lage et andelslag. Da bør huset kanskje skilles ut fra grendelaget som egen stiftelse
med eget styre.
Opprydding, vasking og vedlikehold
I fjor hadde styret flere runder med rydding og bortkjøring av skrot fra kjelleren. Det gjelder
spesielt sanitetsrommet, under trappa og i rommet med garderobene.
Her gjenstår det å rydde i skapet til saniteten på speiderrommet, samt arkivskapet.
I fjor vår ble det på dugnad vasket deler av gymsalen, klasserommet, gangen, materialrommet og
bøttekottet.
I forkant av julemessa fikk trappene i gangen seg en runde med gråmaling. Veggen og taket i
yttergangen som er berørt av vannskaden fikk flere strøk med hvitmaling for at det skulle se bedre
ut til julebasaren.
Grasrotandel
Lag og foreninger som er registrert i frivillighetsregisteret -som er en del av Brønnøysundregistrene,
kan motta grasrotandelen. Fem prosent av innsatsen du spiller for i ulike spill i norsk tipping,
unntatt Flax, Extra og Belago, går til grasrotandelen. (I Extra går det til stiftelsen Helse- og
Rehabilitering, i Belago fordeles overskuddet via de lokale bingohallene, Flax spilles uregistrert).
Du kan velge hvem du vil gi din andel til.
Det viser seg at lag og foreninger kan ha bra opptjening på dette. Vidrek Grendelag er med på
grasrotandelen. Neste gang du skal tippe hadde det vært fint om du kunne benytte deg av dette.
Du sier til betjeningen at du vil være med å gi din andel til Vidrek grendelag og oppgir følgende

nummer; 995777460.
Vi blir veldig takknemlig for slike bidrag.
Akustikken i gymsalen
Akustikken i gymsalen er ikke bra. Vi bør dekke til noe av veggene for å dempe lydens vandring i
rommet. Det er kommet forslag på å strikke lapper vi kan sy i sammen for så å henge opp.
Vi oppfordrer alle til å strikke lapper på 20 x 20 cm, uansett garntype og farge!
Sykkel- og gangsti
Styret sendte i høst et brev til kommunen med spørsmål om sykkel- og gangsti. Det ble også sendt
kopi til Fremover i håp om at de ville skrive om saken, samt at barnegruppa kontaktet Fremover.
Vi minner på om at denne saken har vært fremme flere ganger i årenes løp. Nå har vi igjen
skolebarn i bygda som står og venter på skolebussen i 80-sonen. Et annet perspektiv er at sykkel- og
gangsti kan være med på å utløse tomter og byggeaktivitet.
Etter hvert kom det svar fra Statens Vegvesen. Vi står fortsatt som nr. to, nå etter Medby i Bjerkvik.
Vi var ikke med i handlingsplanen for 2010-2013. Vi må inn i handlingsplanen, og deretter må det
finansieres. Neste plan, 2014-2017, er inne til behandling nå.
Fremover tok dessverre ikke saken. Styret vurderer å kontakte Fremover igjen.
Julebasar,
Vi skal ha julebasar lørdag 9. november 2013.
Vi synes det er viktig å holde i gang tradisjonen med julebasar da dette er den største dugnaden i
bygda og et viktig miljøtiltak. Vår viktigste inntekskilde er det også.
Foruten om husflidsgruppa som er en stor bidragsyter, er det viktig at bygda er med på dette.
Det blir som vanlig salg av lodd fra bok, årer og tombola. Til dette trenger vi både små og store
gevinster, og vi håper at alle medlemmer i grendelaget kan bidra med det. Dette kan være lurt å ha
på minne gjennom hele året, så det kanskje slipper å bli så hektisk rundt innsamlinga av tombolaog åregevinster like før basaren.
Om vi får gevinster/lovnad på gevinster på bok før sommeren, kan vi starte salget av lodd fra bøker
allerede før sommerferien.
Nærmere basaren vil det bli spørsmål om kakebaking og hjelp til arbeidsoppgavene -både før,
underveis og etter basaren.
17. mai-feiring og juletrefest vil bli nærmere annonsert.
Andre arrangementer
Styret arrangerte kafè i begynnelsen av februar der resten av lapskausen -og kake ble solgt. Trond
Østrem bidro med musikk og sang. Vi hadde også åresalg. Vi var veldig glad for de som besøkte
kafèen og lagde ei trivelig stund, men det var ønskelig med flere fremmøtte!

Vaskedugnad
gjennomfører vi lørdag 20. april kl.10.00. Det vil bli hengt opp arbeidslister over hva som skal
gjøres. De som ikke kan delta da, må gjerne vaske en gang mellom påsken og 20. april og krysse av
på lista. Ta eventuelt kontakt med styret.
Rusken
avholdes mandag 13. mai kl. 18.00. Denne dagen rydder vi langs È6 og rundt grendehuset. De som
ikke kan delta da, må gjerne rydde langs veien før denne dagen. Si ifra hvor du da skal gå og rydde.
Barnegruppa
Barnegruppa møtes hver onsdag på grendehuset bortsett fra de dagene det er veldig kaldt. Da møtes
de hjemme hos hverandre. I februar har de møttes på tirsdagsrenn i Håkvik hvor barna har gått på
ski ilag og kost seg med saft og vafler etterpå. På sommeren har de vært ute. Da er de enten i fjæra
ved molloen eller de går tur med ungene i skogen. I desember var barnegruppa og gikk Luciatog i
byen, og etterpå dro hele gjengen på kino og koste seg med brus og godterier.
Ungene og foreldrene gjorde en god innsats under julebasaren. Her hadde de ansvaret for
trommelen.
Barnegruppa håper at flere barn vil stikke innom gruppa når de møtes!
Husflidsgruppa
Husflidsgruppa har møtt annen hver tirsdag gjennom høsten og vinteren. Tilsammen har det vært 18
stykker innom. Ti av dem bor ikke i bygda. Eva Eriksen fra Råna var innom i fjor vår og lærte fra
seg om spinning. Da snurret det 5-6 rokker inne på klasserommet og flere fikk prøvd seg med ull og
rokk. Annet fint håndarbeid kan du også se på tirsdagene. Like viktig er kaffen og praten.
Gruppa gjorde en god innsats under julebasaren. De kunne tilby flotte hjemmelagede produkter og
bidro med anna sjauing også.
Damene i husflidsgruppa ønsker flere velkommen! Med eller uten håndarbeid! Du må gjerne
komme innom for en kopp kaffe. Gruppa møtes på tirsdager i partallukene kl. 18.00. Siste gang i
vår er 30. april.
Fra styret....!
Styret vil takke alle som bidro med god innsats under julebasaren!
I den tida er det mange brikker som skal på plass og det trenges innsats på flere hold. Derfor var det
et viktig felles løft som ble gjennomført. Dette er vi takknemlig for!
Hvis det blir fremgang i saken vedrørende overtakelsen av grendehuset, kan det bli behov for et
medlemsmøte, eventuelt ekstraordinært årsmøte. Inntil da ønskes dere en god påske og en fin vår!

Årsmelding
I 2012 ble det avholdt 10 styremøter, samt årsmøte og medlemsmøte. På årsmøtet/medlemsmøtet i
februar var det 15 fremmøtte utenom styret.
I fjor gikk Rønnaug og Berit ut av styret. Anita Ravn kom inn som leder og Anita Jenssen kom inn
som styremedlem. Resten har fortsatt bestått av Trond Østrem, Kjell Olav Ravn og Torgunn Olsen.
I 2012 har det ikke vært jobbet med større prosjekter i regì av grendelaget. Styrets arbeid har vært
fokusert på det planlagte salget/overtakelsen av grendehuset, og på vannskaden. Største
arrangementet i fjor var julemessa i november.
I vinter fortsatte saken rundt salget av grendehuset. I januar ble styret innkalt til kommunen der
taksten og salgsummen ble fortalt. Salgsummen kom på 30 000 kroner. På dette tidspunktet ble det
spurt om vannskaden på taket i yttergangen kunne påvirke taksten og salgsummen, men kommunen
tok ikke dette til etterretning.
Det viste seg at kommunen ikke har skjøte på tomta som grendehuset og parkeringsplassen står
på (manglende gamle protokoller/arkiver etc.). De tror at hvis et slikt skjøte finnes, er
det mest sannsynlig ikke tinglyst heller. Arvingene av grunneierne som i sin tid gav grunn til å
bygging av skolen, ønsker å gi grendelaget tomta. Men lover og regler tilsier at tomta må gis til
kommunen og deretter overføres til oss. Der står saken. Tomteforholdene er fortsatt uavklart, og vi
har ikke hørt noe fra kommunen om dette siden før sommeren.
Etterhvert dreide fokuset seg om vannskaden. Kommunen valgte som sagt ikke å ta hensyn til
vannskaden i første omgang. Skaden kulminerte i fjor vinter og etter påtrykk fra styret opprettet de
skadesak. Kommunen foretok først en skadetakst på 50 000 kroner. Etterhvert ble det gjort en ny
skadetakst på 100 000 kroner. Denne taksten kan bli høyere hvis omfanget av skaden viser seg å
være større. Kommunen har tenkt å gjøre utbedringen selv. Vi venter på tilbakemelding.
Styret har hatt flere runder med rydding og bortkjøring av skrot fra kjelleren. Det gjelder spesielt
sanitetsrommet, under trappa og i rommet med garderobene. Her gjenstår det å rydde i skapet til
saniteten på speiderrommet, samt arkivskapet.
En lørdag i april møtte det 12 personer til vaskedugnad på grendehuset. Noen var begynt dagen før.
Her ble det vasket over toalettene, gangen nede og kjøkkenet. Det ble også vasket deler av
gymsalen, klasserommet, gangen, materialrommet og bøttekottet, samt sørget for bespisning.
I forkant av julemessa fikk trappene i gangen seg en runde med gråmaling. Veggen og taket i
yttergangen som er berørt av vannskaden fikk flere strøk med hvitmaling for at det skulle se bedre
ut til julebasaren.
Året forøvrig ble startet med juletrefest i januar. Her hadde det mest sannsynlig vært flere tilstede
om været hadde vært bedre.
Kafèen som var planlagt om våren gikk ut, da huset var mye utleid og det til syvende og sist ikke
passet med fridager/ferier.
I mai ble det avholdt rusken. Her var 20 personer som møtte opp. Noen hadde gått før og noen gikk
etter dette. Det ble ryddet langs È6 og rundt grendehuset, samt drukket kaffe.
17. mai ble feiret på tradisjonelt vis med tog fra Gjerdhågsvingen til grendehuset. Det var godt
oppmøte av bygdefolk og utflytta folk. Foruten om servering av kaffe, kaker og is, og 17. mai-leker,
kunne folk få få med seg åresalg i år. Dette var det god respons på.
Barnegruppa og husflidsgruppa stod for jevn aktivitet gjennom våren og høsten. Barnegruppa har
møttes hver uke. Husflidsgruppa har møttes annenhver uke. Begge var viktige bidragsytere under
julebasaren.
Julebasaren gikk av stabelen lørdag 10. november. Denne gangen åpnet dørene klokka 10.00. Det
var godt oppmøte av folk, og de satt lenge og koste seg. Vi fikk inn 34885 kroner netto.
Styret vil takke for innsatsen som har vært gjort i 2012!

Valget 2013
Vi takker valgkomitèen, Monica Hansen og Alf Harald Bjerkelund for innsats mot valget i 2013.
Valget ble som følgende:
Styret:
Leder: Anita D. Ravn (velges for et år)
Sekretær: Torgunn Olsen (velges for to år)
Kassèrer: Kjell Olav Ravn (har et år til)
Husfar: Trond Østrem (velges for to år)
Styremedlem: Anita Jensen (har et år til)

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Varamedlemmer: Gunnar Hansen (velges for to år)
.
Alf Harald Bjerkelund (velges for to år)

Gjenvalg
Valgkomitè i fjor

Revisorer: Jan Røssås (velges for et år)
.
Berit Olsen (velges for et år)

Vara revisor i fjor
Ny i år

Varamedlem: Monica Hansen (velges for et år)

Revisor i fjor

Valgkomitè: Monica Hansen (velges for et år)
.
Svein Yngve Eilertsen (velges for et år)

Gjenvalg
Ny i år

Varamedlem: Toril R. Hansen (velges for et år)

Ny i år

Austavinden:
Martin Indregard
Anders Øgsnes
Torgunn Olsen
Trond Østrem
Foreløpig ingen femte person.

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

17. mai komitè:
Barnegruppa stiller med representanter
Svein Yngve Eilertsen
Gjenvalg
Øystein Bjerkelund
Gjenvalg
Alf Harald Bjerkelund
Juletrefestkomitè:
Barnegruppa stiller med representanter
Vera Olaussen
Anne Berit Søfteland

