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Vaskedugnad
Lørdag 5. april kl.10.00
inviterer vi til vaskedugnad på grendehuset.
Det er hengt opp arbeidslister for de som vil vaske i forkant.
Ta gjerne med bøtte og vaskefille.

Rusken
Rusken avholdes tirsdag 6. mai kl. 18.00. Denne dagen rydder vi langs È6
og rundt grendehuset. Ta på refleksvest. De som ikke kan delta da, må
gjerne rydde langs veien før denne dagen.

Nytt fra grendelaget
Grendehuset
Vannskaden og litt til
Vannskaden som ble oppdaget på grendehuset høsten 2011, fikk kommunen ikke dekt på
forsikringa. Det innebærer at grendelaget må betale alle utgiftene til vannskaden selv. Da planen er
ar grendelaget skal overta huset, forhandlet vi oss frem til en annen overtakelsesform.
Vannskaden skyldtes utett tak. For å unngå ytterligere skade, ble taket utbedret sist høst ved hjelp av
blikkenslager og folk fra bygda.
På seinhøsten ble den gamle ytterdøra erstattet med ny dobbel ytterdør og alarmen installert på nytt.
Kroken på venstre side av inngangen fikk midlertidige panelbord over vinteren.
Arbeidet videre
Først og fremst bør bøttekottet rives og bygges opp igjen. Vi må samtidig reparere det som er berørt
i yttergangen. Dette håper vi å få til på forsommeren, helst før St. Hans.
Vi håper å få byttet de tre vinduene i innergangen og det minste på kjøkkenet i løpet av sommeren.
Det gjenstår litt arbeid på taket.
Kroken på venstre side av inngangspartiet må repareres.
Det må legges panel over den nye ytterdøra. Disse tingene håper vi å gjøre til sommeren.
Utover dette ser innergangen sliten ut, noe også leietakere har bemerket. Det ville være et løft å
kunne oppgradere veggene her. Her vil det være fint å legge smartpanel.
Speiderrommet tas etter hvert.
Vi har hatt et el-tilsyn. Dette gikk i stor grad fint. Vi har to mindre ting som skal ordnes, samt at det
må etableres internkontroller.
Dugnadsinnsats
Medlemsmøtet i februar gikk for at styret lager en fremdriftsplan, og tar kontakt med folk.
I den forbindelsen kan det hende det blir sendt ut forespørsler via tekstmeldinger.
Vi lager en dugnadsoversikt. Dette får å synliggjøre antall timer som blir lagt ned, og ha en oversikt
over hvem som deltar. Dette kan også være med å underbygge søknader.
Status for overtakelsen av grendehuset
Grunneierne av tomta som grendehuset står på kan overføre eiendommen rett til grendelaget.
Vannskaden og forsikringssaken har medført noe ekstraarbeid for kommunen, men salgsprosessen
har stått stille i lang tid. Kommunen må kontakte grunneierne og gjøre klart papirene.
Julebasar.
Vi skal ha julebasar lørdag 15. november 2014.
Fjorårets julebasar hadde mange besøkende. 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. Her
trengs det folk.
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.
Nærmere basaren vil det bli spørsmål om kakebaking og hjelp til arbeidsoppgavene -både før,
underveis og etter basaren.
Vaskedugnad
Vaskedugnaden gjennomfører vi lørdag 5. april kl.10.00. Det er hengt opp arbeidslister over hva
som skal gjøres. De som ikke kan delta da, må gjerne vaske i forkant. Ta eventuelt kontakt med
styret.
I år leier vi stillase for vask av gymsaltaket og øvre deler av veggene i gymsalen. Ta gjerne med
bøtte og vaskefille.
Rusken
Rusken avholdes tirsdag 6. 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 rydde
og husk refleksvest.
Fordi vi kan få penger av Statens Vegvesen for å plukke søppel langs E6, må noen ha gjennomgått
et varslingskurs. Det handler om sikkerhet når man arbeider på offentlig vei.
Dette kurset har Anita Ravn tatt gjennom sin arbeidsplass. Hun opplyser om at vi må ha refleksvest,
ikke musikk på ørene, samt at vi skilter med informasjon i begge ender av veistrekka som skal
ryddes.
17. mai-feiring og juletrefest vil bli nærmere annonsert.
Barnegruppa
Barnegruppa møtes annenhver tirsdag (det har vært oddetallsuker) når husflidsgruppa ikke er der,
og torsdager de andre ukene, kl.17.30. Det kan bli endringer i påsketida. Dette fortsetter utover
våren. Nye barn ønskes velkommen i gruppa.

Husflidsgruppa
Husflidsgruppa møtes annen hver tirsdag (det har vært partallsuker) kl. 18.00. I løpet av våren
møtes de 1. april og 22. april. Gruppa starter opp igjen først i september.
Damene i husflidsgruppa ønsker flere velkommen! Med eller uten håndarbeid! Du må gjerne
komme innom for en kopp kaffe.
Diverse
Tilskudd til strøm 2013
Etter årsmøtet etterlyste vi tilskudd til strøm for 2013. Dette hadde kommunen glemt å utbetale oss.

Vi får vel 6000 kroner.
Lørdagskafè
Styret arrangerte kafè sist lørdag 29. mars kl. 16.00. Med vind i lufta og snydrefs var det godt å
trekke innomhus på grendehuset. Vi solgte pizza, pølser med brød, smörbrödtorta, vafler, kaker og
hadde et åresalg. Noen av husflidsdamene hadde rigga til husflidsprodukter langs ene veggen som
folk kunne kjøpe. Lefser kunne også handles til påske. Det var stor glede over at vi fikk besøk av
over 50 personer. En del var bosatt i bygda og en del kom rækanes. På klasserommet blei det
spontant rigga til lekerom da vi så det kom en del unger, de fleste fra småskolen og nedover i
barnehagealder. Artig var det! Vi hadde det riktig koselig. Overskuddet skal gå til nye vegglamper i
gymsalen, og da nettogevinsten ble på 4 600 kroner betyr det at vi allerede er et stykke på vei!
Styret takker for besøket!
Gatelys
Flere av gatelysene vi har ved/langs oppkjørslene våre, er ikke i orden. Slik det er nå, betaler vi selv
for strømmen og for bytte av pære. Kommunen betaler for strømmen hvis det står fem eller flere
stolper i lag. Vi betaler eiendomskatt og kommunale avgifter. Vi har ikke sykkel- og gangsti, og
synes at lys i stolpene bør være en del av det offentlige tilbudet. Styret lager derfor et utkast vi skal
sende til kommunen der vi formidler vårt ønske om at kommunen sørger for lys i stolpene.
Strikkelappene
For å bedre akustikken i gymsalen, har driftige damer strikket over 100 lapper i løpet av året. Disse
er nå under montering og skal etter hvert henges opp i gymsalen.
Austavinden
Vi oppfordrer folk til å bidra med stoff til Austavinden. Dette må gjerne gjøres hele året slik at det
blir stoff nok, fra flere, og ikke minst for unngå hektiske uker i november.
Idèer utenom det vanlige?
Grendelagstyret oppfordrer bygdas befolkning til å komme med forslag til aktiviteter.
Kanskje vi får til en uhøytidelig sosial sammenkomst her i bygda.
I desember håper vi å få til adventskafè med julegrantenning -og nissebesøk?
Fra styret til alle!
Styret vil takke alle som bidro med god innsats i 2013 under julebasaren, utbedring på grendehuset
og annet dugnadsarbeid!
Vi håper på god oppslutning rundt utbedringsarbeidet på grendehuset samt dugnader og andre felles
aktiviteter som kommer dette året! Vi ønsker rett og slett et positivt år for bygda!
Så langt ønskes dere en god påske og en fin vår!

Årsmelding 2013
I 2013 ble det avholdt 12 styremøter, samt årsmøte og medlemsmøte. På årsmøtet/medlemsmøtet i
februar var det 12 fremmøtte utenom de tre fra styret.
I fjor som året før har styret bestått av Anita Ravn, Anita Jensen, Trond Østrem, Kjell Olav Ravn og
Torgunn Olsen.
Foruten om faste punkter på styrets agenda, har arbeidet vært fokusert på vannskaden, samt
salget/overtakelsen av grendehuset. Største arrangementet var julemessa i november.
Vannskaden som til slutt ble taksert til 100 000 kroner pluss fikk ikke kommunen dekt på
forsikringa si. Da planen er at vi skal overta huset, innebærer det i praksis at vi må betale reparasjon
av vannskaden selv. For å bøte på denne utgiften forhandlet vi oss frem til en annen
overtakelsesform.
Vi anså det som viktig å få gjort noe med vannskaden på taket før den utviklet seg mer, og i løpet av
høsten ble skaden utbedret. Arbeidet ble ledet fra styret og ble gjort med hjelp av blikkenslager og
folk fra bygda. Denne utbedringa har laget kostet selv.
I tillegg ble den gamle ytterdøra med vinduer erstattet med ny flott dobbeltdør og alarmen installert
på nytt. Kroken på venstre side av inngangen fikk midlertidige panelbord. Dette ble også gjort av
bygdefolk og folk knyttet til bygda.
Grendelaget sa ja til å overta grendehuset, men salgsprosessen har stått stille i lang tid.
Kommunen har ikke foretatt seg noe angående tomteforholdene. Anita Ravn var i løpet av fjoråret i
kontakt med etterkommerne av grunneierne og har holdt denne saken varm. De ønsker fortsatt å gi
oss eiendommen, men vil forsikre seg om at papirene ikke blir utstett på kommunen.
Til forskjell fra tidligere i prosessen, trenger ikke grunneierne å gi tomta til kommunen først, men
kan nå overføre eiendommen direkte til oss. Nå er det kommunen som må foreta seg de neste
trekkene. De bør ta kontakt med etterkommerne og lage klart papirene til overtakelsen.
En lørdag i april hadde vi vaskedugnad på grendehuset. De som ikke kunne delta denne dagen,
vasket andre dager i forkant og krysset av på lista som var hengt opp. Dette så ut til å fungere fint.
Derfor vil vi fortsette med det. I løpet av disse dagene ble toalettene nede vasket. I klasserommet
ble vinduene og gardiner, stoler og bord vasket. I gymsalen ble listverk og dører tørka over. På
kjøkkenet ble skuffer, skap og en del utstyr rengjort, samt dekketøy telt opp. I gangen ble det rydda
og vaska, og skapet der fikk orden og innholdsfortegnelse. I år må vi frem med stillase, da taket og
øvre deler av veggene i gymsalen skal til pers.
Det er kjøpt inn nytt kjøleskap til grendehuset.
Det ble også gjort service på begge varmepumpene i høst og batteri i alarmen ble skiftet.
Fjoråret forøvrig ble startet med juletrefest i januar. Det møtte opp 45 stykker, over halvparten var
barn. Her var det god stemning!
Styret arrangerte kafè på våren, der vi spiste opp resten av lapskausen etter julebasaren. Trond
Østrem underholdt med sang og musikk, og det ble avholdt et åresalg. Det var koselig for de som
møtte opp, men det hadde vært ønskelig med flere tilstede.
Første desember hadde vi adventskafè. I tett snødrev var det 23 små og store som fant veien til
grendehuset. Der drakk vi kaffe og spiste kaker. Trond Østrem og Kjell Olav Ravn bidro med sang
og gitar/ukulelespill. Svein Ravn og Trond fremførte «Nord norsk julesalme» med trekkspill og
sang, ikke mindre enn to ganger. En runde med årer krydra stunden og vi hadde en riktig trivelig
adventskafè. Kanskje vi utvider arrangementet med julegrantenning til neste år?!
I mai ble det avholdt rusken. Det var 15-20 personer som møtte opp i godt vær. Noen plukket
søppel langs È6 i forkant da dette passet bedre. Vi fikk vi 5000 kroner fra Statens Vegvesen for
rydding langs È6. Denne summen kan vi få hvert år tom 2018.
17. mai ble feiret på tradisjonelt vis med tog fra Gjerdhågsvingen til grendehuset. I godt vær gikk

folk fra svingen til skolen. På grendehuset var det laget et koselig og flott arrangement, men
dessverre var det lite folk sammenliknet med tidligere (bl.a fordi pinsen falt på samme helg).
Barnegruppa og husflidsgruppa har stått for jevn aktivitet i fjor vår og høst. Barnegruppa har møttes
hver uke. Husflidsgruppa har møttes annenhver uke.
Julebasaren gikk av stabelen lørdag 9. november. Dagen kom med bra vær og dørene var åpen fra
kl.11.00 til 16.00.
Kort sagt var det kul på veggene fra det åpnet til det stengte. Både gamle og nye fjes dukket opp, og
de så ut til å kose seg. Denne gangen hadde vi en runde med amerikansk auksjon. Det var hektisk på
alle hold, men vi var veldig fornøyd! Vi fikk inn 29 500 kroner netto.
Vi har fått 2500 kroner til barne- og ungdomstiltak fra kommunen.
Utleie av grendehuset har i 2013 vært på det jevne med mest utleie på våren.
Berit Olsen har vasket grendehuset etter utleie til utenbygdsfolk. Bygdefolket trenger ikke betale for
vasking, men kan få det vasket mot betaling. Dette ser ut til å fungere bra.
Grendelaget skrev brev til kommunen der vi foreslo alternativ bruk av spillemidlene.
Styret vil takke for innsatsen som har vært gjort i 2013!

Valget 2014
Vi takker valgkomitèen, Monica Hansen og Svein Yngve Eilertsen for innsats mot valget i 2014.
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 Solum (velges for to år)

Gjenvalg
Gjenvalg

Varamedlemmer: Gunnar Hansen ( her et år til)
Alf Harald Bjerkelund (har et år til)
Revisorer: Berit Olsen (velges for et år)
Ole Kristian Løkken (velges for et år)

Gjenvalg
Ny i år

Varamedlem: Monica Hansen (velges for et år)

Gjenvalg

Valgkomitè: Monica Hansen (velges for et år)
Torfinn Larsen (velges for et år)

Gjenvalg
Ny i år

Varamedlem: Svein Yngve Eilertsen (velges for et år)

Valgkomitèen i fjor

Austavinden:
Martin Indregard
Torgunn Olsen
Trond Østrem
Ingebjørg Eilertsen

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny i år

17. mai komitèn
Gunnar Hansen
Frank Solli
Vera Ravn Sjøseth
Juletrefestkomitè:
Svein Yngve Eilertsen
Øystein Bjerkelund
Alf Harald Bjerkelund
Anita Jensen

17. mai komitè i fjor
17. mai komitè i fjor
17. mai komitè i fjor
(styret i fjor)

