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Ingen tvil om at barna koser seg på sitt nye utefelt rett ovenfor Austbo. Her har Ole Martin Øverby og Tony Halteigen satt opp en fin
lavvo med levegger, ildsted og sitteplasser. Alle barna tilbringer noen timer her minst en gang i uken, og her kan de være i all slags vær.
Småskogen rundt omkring byr på mange fine gjemmesteder og innbyr til lek. Går alt som planlagt, vil det til sommeren også bli satt
opp en liten hinderløype og anlagt en kjøkkenhage i forbindelse med utestedet.

Jul på Austmarka!

KVA-KON eller Bjarne på Sagtomta

Una Olsson og mange spente Luciar er klar for avmarsj fra
barnehagen. Les mer på side 3.

Vi besøker Bjarne Vikertorpet Les mer på side 10.
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Leder

AUSTMARKARUNDEN
Åpne skihytter
Tjuvbråtan, skihytta til Tussevangen vel, er åpen hver
søndag fra kl. 12.00 til 15.00. Her får du kjøpt kaffe,
sjokolade og annet godt. Smørholmen holder også åpent
med servering hver søndag fra begynnelsen av februar og
mot påske så lenge været tillater det. Servering mellom kl.
10.30 og 14.30.

Kirkekonsert
Så er det nytt år igjen, med
mange blanke ark og nye
muligheter. Selv om været
nok skuffer de største ski
entusiastene, så får vi glede oss
over at vi her innpå skogen
er blitt forskånet for de store
naturkatastrofene vi ser og
hører om. Rundt omkring oss
har det vært store nedbørs
mengder, storm og orkan har
herjet og stengt veier, laget
jordskred og blåst hus og biler
overende. På Austmarka har
vi så langt bare konstatert en
sur vind i ny og ne. Da får det
ikke hjelpe om skiføret her
lokalt ikke er så bra. Dessuten
er det snø nok i høyden. Følg
med på vår hjemmeside
www.austmarka.no der
idrettslaget holder deg opp
datert med hvilke løyper som
er kjørt opp. Det som kanskje
bekymrer mest er at en mild
vinter ikke tar knekken
på hjortelusflua og Iberiasneglen, slik at vi kan vente
oss nye plager til sommeren.
Men vi har mye å glede oss
til. Først ut er Bygdekorets
konsert med Georg Reiss og
gruppa Streif. Dessuten er det
kirkejubileum 25. mai med
mange prominente gjester.
Trekkspilltreffen har i år 25
års jubileum i Bergkollen.
Det blir stort show fredag 27.
juni og på lørdagen familie
treff med kjente artister – og
motti- selvfølgelig. Dans
på lørdagskvelden blir det
også. Trekkspilltreffen er den
primære inntektskilden til
idrettslaget vårt, så her må
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alle være med. Inviter gjerne
venner og familie til en
festhelg på Austmarka – den
vil de helt sikkert huske. Vi
kommer for øvrig tilbake
til både kirkejubileet og
trekkspilltreffen med mer
detaljer i neste nummer av
Austmarkingen.
Ellers er det gledelig
at det skjer både bolig
bygging og oppsetting av
driftbygninger og garasjer i
bygda, noe vi tolker som et
sunnhetstegn. Ved Hærsjøen
er det også flere hytter under
planlegging og oppsetting.
Austmarka Utvikling har
sett det som en oppgave
å trekke alle, både gamle
og nye hytteeierne, med i
bygdas aktiviteter. Det første
utspillet ble gjort i fjor
sommer og vi kan nok vente
oss en økende deltakelse fra
disse både på Trekkspill
festivalen og Historielagets
marken til sommeren.
Det er nå 45 barn i
barnehagen, og til høsten
begynner 11 av disse på
skolen. Hvor mange nye
som kommer til er all
tid spennende. En ting
er sikkert: vi ønsker flere
innflyttere til Austmarka.
Alt ligger vel til rette når det
gjelder tomter og boliger, vi
har en god skole og plass i
barnehagen, et trygt miljø
å vokse opp i og en flott
natur. Her kan vi alle bidra
med markedsføring.

Bjørn Dybing

Søndag 17. februar inviterer menighetsrådet og Austmarka
Bygdekor til konsert med Georg Reiss og gruppa Streif
klokka 18.00. Solist er Helene Bøksle.

Sportsgudstjenester
Det blir sportsgudstjeneste på Smørholmen søndag
17. februar kl. 12.00 og på Tjuvbråtan Palmesøndag
16. mars kl. 12.00.

Årsmøte Austmarka Utvikling
Austmarka Utvikling avholder årsmøte 21. februar
kl. 19.00 på Pizzan. Saksdokumenter vil bli lagt ut til
gjennomsyn hos Joker 7 dager før årsmøtet.
Enkel bevertning.

Jul på Austmarka
Jula er ikke bare vask, handling og mas. Her på Aust
marka er det mye vi kan hygge og glede oss over i juletida.
Spesielt er det mye som foregår før jul, med lysmesse,
julegrantenning, Lucia, skoleavslutning og markeder. Og
etter Julaften står juletrefestene for tur, til glede for både
store og små.
Det følger alltid litt
spenning med oppsettingen
av julegrana foran kirken:
-finner vi en som er pen
nok, er strømmen i orden
og får vi treet opp uten å
ødelegge lyspærene? I fjor
var det store komplikasjoner
etter at stikkontakten på
lysstolpen var brent opp,
og lyset fra lyskasterne fikk

Årsmøte Austmarka Idrettslag
Austmarka Idrettslag har sitt årsmøte på skolen torsdag
28. februar kl. 19.00

Årsmøte i Austmarka menighet.
Årsmøtet er søndag 2. mars og foregår i Austmarka kirke
rett etter gudstjenesten som starter kl 11.

Årsmøte Austmarka Vel
Austmarka Vel har sitt årsmøte på Bråtastua på Tunet til
Historielaget tirsdag 4. mars kl. 19.00.

Eldreboliger på Austmarka
Austmarka Utvikling og KOBBL inviterer til
orienteringsmøte på Pizzan torsdag 6. mars kl. 19.00

Marnstuen Media AS støtter Austmarkingen
med layoutproduksjon og trykk.
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grana tennes og det ble gang
rundt juletreet. Saniteten
stilte opp, tradisjonen tro,
og serverte pepperkaker og
gløgg og nissene var pop
ulære som alltid, selv om de
ble gjennomvåte av regnet!

Rød- og blånissene framf
ørte Jul i Blåfjellet
med stor innlevelse

Årsmøte Tussevangen Vel
Tussevangen Vel har sitt årsmøte på Tussevangen Grende
hus onsdag 27. februar kl. 19.00

strømmen til å slå seg av
og på. I år gikk heldigvis
alt greit, Kåre Svendsen
hadde funnet et vakkert tre
i Bakkebråtan som vi fikk av
Knut Holmen. Geir Rund
gren sørget for transport og
manøvrerte treet pent på
plass med tømmerbilen - og
alle pærene holdt.

Tenninga av julegrana
forgikk første søndag i
advent og skjedde i et
ufyselig vær med regn og
vind. Allikevel møtte mange
fram, og da lysmessen i
kirken var ferdig kunne

Luciafest

Barnehagen inviterte også
til stor Luciafest på
Samfunnshuset om kveld
en. Og her yrte det av
små energibunter med for
eldre og besteforeldre.
Til sammen var det 188 på
meldte denne
festkvelden.
Det ble en ekte Lucia-åpnin
g med barna fra
barnehagen som kom syn
gende inn i salen i all
sin stas og med lysene ten
t. Opp på scenen bar
det og sjelden har vi opple
vd et slikt blitz-regn
fra ivrige foreldre som vil
le ha bilde av barna.
Det var som om 100 presse
fotografer var
tilstede.
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Jula på Austmarka fortsetter....

Første, andre
og tredje klasse
dannet til sammen et mektig
kor.

Publikum fulgte spent
med da nissefar skulle
trekke ei tann.

e også gå rundt

Gode hjelpere fra
Saniteten sørget for
Julegrøten. Fra v.
Beathe Børli Karterud,
Solveig Skarnes, Elin
Børli Ramtjernåsen,
Åse Marit Finbråten og
Grethe Svendsen.

Solveig Løvtjernet
tenner det første
adventslyset mens
det synges ”Tenn lys”.
Maria Holtet og Anna
Mikalsen venter på tur.

6. og 7.
klasse
synger
”Ljuset i
advent”.
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Leif Helge Nabben hand

ler julenek til småfuglene
.
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Vi klapper i hendene, vi synger og vi
ler….. Å gå rundt juletreet i kjerka bød
ikke på noen problemer.

Juletrefest i kirken

I romjula inviterte Menighetsrådet til
julefest i kirken for første gang. Etter
tradisjonen er det jo i bedehusene jule
trefestene blir holdt, men her på Aust
marka har vi ikke lenger noe bedehus.
Det viste seg at kirken var svært godt
eg
net. Her ble vi ønsket velkommen av
Austmarkas nye sokneprest, May Helen
Aspen, som kåserte om juletrepynten
og hva den symboliserte.
Det ble sunget og gått rundt juletret.
Hele to ringer ble det, og Wenche
Walla sørget for musikken. Menighetsrå
det hadde sørget for rikelig med mat
og drikke og bød på lekre kaker til stor
e og små. Ekstra hyggelig var det at så
mange småbarnsfamilier møtte opp. Den
yngste satt på pappas arm gjennom
alle versene! Menighetsrådet kan være
fornøyd med dette tiltaket, som sikkert
blir gjentatt neste år.

Så var jula slutt!

Til Polen

Antakelig for siste gang bli
r det Polentur for en avgan
gsklasse til
høsten. Årene 1940 til 45
begynner å bli lenge siden
,
og
det blir også
vanskeligere etter hvert å
finne norske guider som
kan fortelle om hva
de opplevde i konsentrasjo
nsleirene. Men også fra tid
en nærmere oss
har vi nok av konflikter me
d grusomheter som det ka
n bli aktuelt å få
frem i lyset for dagens un
gdom. Mye tyder på at de
t kan bli en tur til
Bosnia når neste utenlandsr
eise blir aktuell.
Lørdag 15. desember var
det julemarked utenfor Jok
er for å skaffe
penger til høstens Polentur
. Her ble det solgt juletrær,
jul
enek og god
saker fra tidlig morgen. To
mbolan var også i gang og
inn
imellom vår
det deilig å varme seg ved
grillen og drikke deilig glø
gg.

Menighetsrådet hadde sørget for
deilige kaker og drikke til både stor
e
og små.

Av aske er du kommet og

til
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Det snekres i bygda
Det foregår stor byggevirksomhet i bygda for tiden, noe vi må tolke som et sunnhetstegn. Her settes det
opp både nybygg, påbygg og gamle tak blir som nye. Det minste nybygget, men kanskje det triveligste, er
barnehagens lavvo eller grillstue rett over veien fra Austbo. Her har barna fått en fin uteplass med tak over
hodet og grue i midten, og rundt veggene er det sitteplass til mange.

Det er god plass til hele barnehagen når måltidet skal inntas i
den nye lavvoen.

Torgeir Lia setter
opp en drifts
bygning på 15x30
meter og med 5 m
høye porter. Her
blir det plass til
store maskiner

Det første nye huset på Torshaug ligger fint til med kveldssol og god
utsikt. Hit flytter Maren Judin og Kim Skoglund med barnet Kasper en
gang ut på sommeren.

På Nordre Holmen
er den gamle
låven forlengst
revet og nå reiser
det seg en ny
driftsbygning på
samme stedet.
Her kommer tak
stolene på plass
Lars Martin
Breisjøberg er i
ferd med å sette
opp ny dobbeltgarasje.

På det nye hyttefeltet ved Neset, Hærsjøen, er flere hytter under oppførelse. Stilen varierer fra moderne glasshus til det mer tradisjonelle
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Nesten hver dag kan vi lese i avisen om den norske
skolen og hvor dårlig den ligger an i forhold til andre
europeiske land. Norge ligger på bunnen av lista, og
Kongsvingerskolene ligger til og med under lands
gjennomsnittet. I avisene leser vi at Norges dårlige
plassering skyldes både det ene og det andre. For stor
uro i klassen, dårlig oppdragelse, mangel på respekt
for lærerne og endring av skoleplanene fra det ene
ytterpunktet til det annet, er noen av grunnene som
nevnes. Men ofte hører vi også at det er mangel på
ukvalifiserte lærere som er årsaken. For oss som bor på
Austmarka er vi mest interessert i hvordan det ligger
an ved vår egen skole, og vi har derfor tatt en prat
med rektor Gerd Eriksen for å høre hennes mening.

Skolen vår
Pernille Egeberg sier til Glåmdalen at målet er å løfte
Kongsvingerskolen opp til et faglig nivå tilsvarende lands
gjennomsnittet. Bør vi ikke ha en høyere målsetting ved
Austmarka skole?
– Det må til en ekstra satsing på rundt 10 mill. kroner for
at Kongsvingerskolene skal komme opp på landsgjennom
snittet. Når det gjelder Austmarka skole kan jeg ikke komme
inn på detaljer, men vi har god grunn til å være fornøyd med
skolen vår. Størrelsen gjør også at alt er mer oversiktlig og
tiltak raskt kan settes inn der det trengs.

Foreldrene på Austmarka har liten grunn for å være bekymret for
kvaliteten på skolen, sier rektor Gerd Eriksen

10. klasse, mens de nasjonale prøvene gjøres bare i 5. og 8.
klasse. Mitt inntrykk er at elevene kan mye, men savner en
del spisskompetanse.

Det skal være mye uro i den norske skolen. Et problem også her?
– Dette er en gjenganger vi møter i alle skoler jeg har vært.
Det har med alderstrinn å gjøre og det er stor forskjell fra
klasse til klasse. Det har også med læreren, respekten for
ham og rutiner å gjøre. Oppdager vi slike problemer jobber
vi systematisk for å endre dårlige vaner. Og det nytter, for
elevene lærer hele tiden.

Har skolen bra tilgang på kvalifiserte lærere?
Her ved skolen har vi en bra faglig dekning. Det jeg
savner mest er vikarer som kan trå til på kort varsel – det
gjelder alle fag og klassetrinn. Generelt ser jeg imidlertid at
rekrutteringen til læreryrke er meget bekymringsfullt og vil
føre til problemer hvis ikke noe gjøres.
En annen sak er at lærerne er pålagt mye arbeid med
å utarbeide detaljerte planer på alle alderstrinn. Før sto
det tydelig i læreplanen hva elevene skulle gjennom, nå er
bare de overordnede mål nedtegnet. Så lærerne er pålagt å
bruke mye tid på annet enn undervisning. Nå ser jeg fram
til at kommunen skal ansette en skolefaglig ansvarlig, det
tror jeg kan bli en god støtte og avlastning både for meg
og lærerne.

Kongsvinger kommune har vedtatt et ”Kvalitetssystem” der det
skal være mulig å måle ressursutvikling, læringsmiljø og lærings
utbytte i hver enkelt skole. Hvordan virker det?
– Det er riktig at kommunen skal opprette et kvalitetsystem
som tar utgangspunkt i årlige rapporter både fra barnehager
og skoler. Dette er for å ha et sammenlikningsgrunnlag fra
år til år, slik at framgang kan spores og tiltak settes inn der
det trengs. I denne undersøkelsen er det ikke bare elevenes
faglige kvalifikasjoner som tas med, men blant annet også
om elevene trives på skolen. Dette skal gjøres årlig fra 5. til

Kan elevene få noe ekstra hjelp til leksene?
– Ja, vi har fleksitid om morgenen på tirsdager og etter
skoletid på onsdag. Da jobber de som møter opp intenst og
har mye utbytte av disse timene. De sier at disse timene vil
de ikke miste for alt i verden. Men vi hadde gjerne sett at det
møtte opp flere.
Ellers er dette den skolen jeg har jobbet på hvor det
har vært hentet mest kompetanse utenfra og det har aldri
vært vanskelig å finne folk som er villige til å stille opp på
Austmarka, sier Gerd Eriksen til slutt.
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Fra Anne-Lise Solbergseter og Oddvar Hammer har vi fått et hyggelig leserbrev vi gjerne gjengir her.

Årsberetning for Austmarka Utvikling 2007
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Morten Skoglund
Nestleder og sekretær: Bjørn Dybing			
Kasserer:
Wigdis Bjerknes Hjalmarsen
Aino Bekken fra 1/9-07
Styremedlemmer:
Tore S. Fagernes og
Espen Jahnsrud
Varamedlem:
Torgeir Lia

Dronningens utsikt, bygdas mest besøkte
Fra utdelingen av premier på Sæterberget i fjor.

Ja, nå kan du tro vi har store nyheter, trodde det var rekord av
besøkende forrige år vi, men der tok vi feil, besøket har tatt seg
opp med over 100% i 2007, det er helt utrolig. Nå som det
har blitt så mange å telle opp, så må vi lage et nytt system der
vi skriver opp i en liten bok hver måned. Det har vært 1224
personer der i 2007 (mot 605 i 2006). Det er også de som har
vært mange turer, slik at det har blitt 2633 besøk (mot 1079 i
2006). Det har blitt rene folkevandringen dit, noen sier det er så
sosialt å gå dit for man treffer alltids noen å snakke med, noen
sier at man kjenner det er godt for både kropp og sjel, for mange
har det blitt slik at man legger trimturene eller helseturene sine
hit. Forrige år var det 21 som fikk premier, men nå er det 54
personer som skal ha, disse må da ha vært der 5 ganger eller mer.
Årets opptelling viser at i 2007 var det Werner Lønhøiden som
stakk av med rekorden med sine utrolige170 turer, det blir ikke
godt å slå den rekorden. Men det var flere som hadde mange
turer, så som Oddvar Hammer med 142 turer, Ole Henrik
Jakobsen med 100 turer, Leif Helge Nabben med 92 turer,
Tor Solbergseter med 89 turer, Liv Løvtjernet med 76 turer,
Anne-Lise Solbergseter med 69 turer, Egil Solbergseter med 51
turer, Per Arne Lindberg med 30 turer, Mette Solbergseter med
29 turer, Thomas Johnsrud med 26 turer, Berit Fagernes med
20 turer, Terje Hellerud med 20 turer, Kine Johnsrud med 19
turer, Marthe Lindberg med 17 turer, Kaja Lindberg med 16
turer, Tore Fagernes med 15 turer, Gro Strand med 14 turer,
Aina Myhrvold med 14 turer, Knut Samuelsen med 14 turer,
Lars Magnus Fagernes med 12 turer, Tor Arne Hellerud med 11

Med 106 besøk
var Tor Solbergseter en
suveren vinner
av førsteprisen
i fjor.
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turer, Tommy Solbergseter med 11 turer, Videre var det over 30
personer som hadde vært der minst 5 ganger eller flere. Spesielt
vil vi nevne Olaug og Leif Rundhaug på 85 år som har kommet
seg opp alle bakkene og til topps 5 ganger.
Det har også vært en del lag og foreninger på Dronningens
utsikt, så som de ansatte i Sparebanken Hedmark, gjester
fra et amerikabesøk på Tomteberget, LC/RT-41 var der,
Kongsvinger soppforening var der, staben på Kirkekontoret
på Kongsvinger var der, ruten til Styrkeprøven gikk der,
Finnskogens Venner var der, Innvandrerskolen var der og
Finnskogens Turistforening var der. Det har nok mye å si
at vi har satt opp en gapahuk der. Nytt i 2007 er at Tor
Solbergseter har satt opp en utedo.
Søndag den 6. april kl.13.00 vil vi ha premiering på
Dronningens Utsikt. Vi håper da på å få med oss to gutter
som kan spille på torader og kanskje får vi Janine Lindberg til
å synge en fin sang hun har skrevet om Dronningens utsikt.
Vi sees på Dronningens utsikt søndag 6. april!
Med vennlig hilsen Anne-Lise Solbergseter og Oddvar Hammer

Bedre GSM-dekning
Fra Roy Stenbråten, AUs prosjektleder for mobiltelefon
og bredbånd, har vi fått en gledelig melding om at
Telenor har besluttet og bygge ut GSM-dekning på Aust
marka nord-øst!
Utbyggingen bør gi god GSM-dekning i området
Dragonmoen Camping, Jammerdal, Sletmoen, Tangen,
Dragalvika, Varaldskogen, pluss retning Søndre og Nordre
Hærsjøen. Type antenne som vil bli satt opp i masta på
Sikåberget. dekningsforholdene.
Masta på Sikåberget eies av Norkring og hvis Norkring kan
behandle søknaden om tildeling av plass og legge forholdene
til rette raskt, så kan det bli en utbygging av GSM i Sikå-masta
før sommerferien. Men mest trolig blir det sept/okt.
Austmarkingen – 1/2008

AU hadde ved årets utgang totalt 91 medlemmer, hvorav 71
private, 12 næringsdrivende og 8 lag og foreninger.
Styret har i perioden hatt 8 ordinære styremøter og
behandlet 52 saker. Varamedlem Torgeir Lia har vært innkalt
til alle møter.

Austmarkingen
AUs organ ”Austmarkingen” har nå et opplag på 190 og er
blitt en interessant og viktig informasjonskilde for bygdas
beboere og utflyttede austmarkinger. Bjørn Dybing har vært
journalist, redaktør og utgiver av avisen, mens Marnstuen
Media har støttet bladet med layout og trykk. Joker støtter
bladet med å ta seg av løssalget.

Hjemmeside på Internett
Vår hjemmeside www.austmarka.no har fått en ansiktsløfting
og er blitt enklere å finne fram i. Alle lag og foreninger kan
nå selv legge inn bekjentgjørelser og redigere sine egne sider.
For spørsmål om hjemmesiden, kontakt Morten Skoglund.

Velkommen til bygda
”Hælseminister” Oddvar Jakobsen sammen med en representant
for vellet besøker nyinnflyttede til bygda. Disse får en velkomst
brosjyre, informasjon om lag og foreninger i bygda, Austmarkas
”gule sider” og turistbrosjyren. Det er tydelig at dette blir satt
pris på av mottakerne. Men det kan være lett å glemme noen,
derfor bør Velene i større grad engasjere seg og melde fra til
Oddvar når de vet om nyinnflyttede.

Boliger for eldre
Det ble holdt et informasjonsmøte sammen med KOBBL
i mars. Gjennom Lise-Mette Bekkengen som prosjektleder
arbeider AU videre med denne saken. Det forventes en
avklaring om bygging i løpet av våren 08.

Markedsføring av bygda
Trykksaken ”Turer og kulturminner på Austmarka” er solgt
i over 150 eksemplarer og et nytt opplag ble trykket våren
2007. Heftet vil bli lagt ut for salg fra april 2008.
Turistbrosjyren ”Austmarka – porten til Finnskogen” er
trykket i 3000 eksemplarer og lagt ut på turistkontorer og
andre distribusjonssteder.
Det er satt opp informasjonstavler ved Masterudkrysset,
Brødbøl og Samvirkelaget som sammen med kart viser de
mest interessante stedene i bygda.
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Gjennom Glåmdalen har vi prøvd å få mest mulig
publisitet om positive tiltak i bygda.
AU hadde egen stand på Historielagets marken i august og
vil gjenta dette i 2008.
Det er også avholdt et næringslivsmøte, med markeds
føring av Austmarka som tema.

Drosjer på Austmarka
Denne saken er ennu ikke tilfredsstillende løst, men AU
følger opp de mulighetene som fremkommer.

Veiene
Masterudveien (Rv.200) er blitt utbedret og Åbogenveien (Fv
345) har fått nytt toppdekke sentralt gjennom bygda. I våres
ble 491 underskrifter oversendt Statens vegvesen i februar
sammen med en dokumentasjon av behovet for utbedring av
Finnskogveien (Rv 202) fra Solbergbrua til Samvirkelaget. Vi
har ennu ikke klart å få gjennomslag for våre krav.

Bredbånd og mobildekning
Prosjektleder for telefon og bredbånd, Roy Stenbråten,
opplyser at Telenor nå har oppdatert sentralene og alle innen
for noen kilometers avstand fra sentralen kan få bredbånd
(ADSL). Men det er over 20 potensielle brukere som ligger
utenfor denne sonen.
På landsbasis er det lovet 99,9% dekning og staten har satt
av midler for å subsidiere utbygging. For Kongsvinger har
firmaet Direct Connect fått oppdraget med utbygging av fase
1. Dette vil via radiosignaler gi dekning til sentrale områder
nær Kongsvinger by. Austmarka kommer tidligst med i fase
2 som skal være ferdig innen sommerferien 08. Les mer om
dette i Austmarkingen nr.5/07 og på vår hjemmeside
”www.austmarka.no”.
For å bedre mobiltelefon-dekningen ble det søkt om
utbygging av en GSM-stasjon ved Sikåa. Dette ble ikke
godkjent i år, men vi søker igjen for neste år.

Kontakt med hytteeiere
AU har sendt brev til 266 hytteeiere i bygda og invitert til
samarbeid. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger og
noen flere medlemmer.

Tursti Vestbredden
Stien opp til Bukkholmen (etappe 1) skal være ferdig våren 08.
Målet er å videreføre den opp til Åbogenveien. Det er søkt om
midler til dette gjennom Direktoratet for naturforvaltning.

Åpent landskap
Etter henvendelse fra landbrukskontoret i Kongsvinger har AU
fått et pilotprosjekt som går ut på å rydding av kratt og skog
for å få bedre utsikt til vassdraget gjennom bygda. Prosjektet
starter til våren og har en budsjettramme på kr. 60.000,Styret i Austmarka Utvikling, 20. jan.08
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Bjarne deltar hvert år
på en samling for Dan
Anderson entusiaster og
vil heller snakke om Dan
Andersson og hans dikning
enn firmaet sitt, KVAlitets
KOnstruksjoner.

KVA-KON eller

Bjarne Vikertorpet er kjent for sveisearbeider med høy
kvalitet og - kjenner av Dan Anderssons store diktsamling.
I 30 år har han nå hatt sitt verksted på Sagtomta, der
hvor Skullerudsaga i sin tid sto, men hvordan begynte det?
– Jeg gikk i lære på Aker
Mek. Verksted, der Aker
brygge ligger i dag, og hvor
den gamle sveisehallen
fremdeles står. Det var en
knakende fin arbeidsplass,
vi bygde mange båter, men
det var før hørselvern ble
vanlig, så alt bråket fra nagle
hammerne og rustbankerne
har dessverre gått ut over
hørselen.
I 1970 avla jeg fagprøven
i sveising ved Aker og var

der til sammen i fire år, før
jeg reiste hjem og startet
mitt eget verksted i garasjen
hjemme, forteller Bjarne.
Det ble straks mye å gjøre
og det har det fortsatt med.
Litt moro er det jo at de
aller første kundene mine
fortsatt kommer til meg
– og sveising synes jeg frem
deles er moro.
Det har jo hendt så mye
på sveisefronten med nye

Lag og foreninger på Austmarka

Nå er det tid for å oppdatere listen vår over lag og fore
ninger i bygda. Årsmøtene er allerede i gang og redak
tøren vil gjerne ha tilbakemelding så snart det nye styret
er på plass. Telefonnummer til leder eller kontaktmann
er tilstrekkelig. Hører vi ingenting, går vi ut fra at vi kan
bruke samme kontakt som i fjor. Listen vil bli trykket i
Austmarkingen så snart den er komplett.
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teknikker og robotsveising,
klarer du å følge med i dette?
– Produksjonsutstyret for
nye ting er stadig blitt
bedre, men jeg har sett
mye robotsveis som er som
sveitserost inni – man må
vite hva man gjør. For meg
som stort sett driver med
reparasjoner og har mye
urent metall som skal sveises,
er det viktig med god varme.
Da er det tryggest med
gode gammeldagse sveise
metoder, mener Bjarne. Men
det er viktig å følge med
utviklingen, lover og krav en
drer seg og tilleggsutdannelse
må tas når det kreves. Blant
annet har han vært på kurs
for å skoleres i varmearbeide;
et kurs som Norsk Brann
forening holder.
Da vi besøkte Bjarne
sto det en stor lastebil i
hallen hans som han var i
ferd med å bygge opp fra
grunnen av. Nå var det feste
for en dumperkasse som
skulle monteres og Bjarne
hadde nettopp vært en

tur på Vinger for å skaffet
seg utstyr for å kople til
styringen av hydraulikk
utstyret.
– Jeg er vel den eneste
her omkring som har
godkjennelse fra Statens
Vegvesen som bilpåbygger,
sier Bjarne. Derfor blir det
til at jeg må konstruere og
bygge mye spesialutstyr
selv. Jeg er også den eneste
i distriktet som driver
med sveisereparasjoner på
skogsmaskiner. Det betyr at
det blir mye farting rundt
omkring, for det er lettere å
flytte på meg enn på havarte
skogsmaskiner, sier Bjarme
med et smil.
Men vanlige privatbiler er du
ikke interessert i?
– Nei, absolutt ikke. Det
hendte jeg skiftet noen
eksospotter før i tida,
men det gjør jeg ikke mer.
Derimot vil jeg heller
utvide verkstedet mitt, ja i
dag skulle jeg ønske at jeg
hadde en dobbelt så stor
Austmarkingen – 1/2008

Ta vare på naturen
Som de fleste kjenner til vil Eidskog kommune selge
tomter og sette i gang en storstilt hyttebygging på
syd/vest-siden av nordre Billingen. Dette vil bli hytter
med høy standard, med WC, oppvaskmaskiner og
vaskemaskiner. Kommunegrensen går midt i vannet, så
utbyggingen vil også berøre Austmarka når det gjelder
utslipp til vannet samt at den gamle leden fra Austmarka
til Matrand kirke vil bli berørt.
Kloakkmengden fra hyttefeltet, ferdig utbygget, er
stipulert til 30 kubikkmeter i døgnet 60 dager i året.
Ikke så rart at 37 fastboende og hytteeiere som i dag

har eiendommer ved sjøen, og til dels tar drikkevannet
sitt derfra, er bekymret for hva som vil skje med sjøen om
noen år. Kommunens løsning på kloakksystemet er også det
billigst tenkelige, med et såkalt våtmarksfilter etterfulgt av
utslipp på 6 meters dyp utenfor den planlagte badeplassen.
Fylkesmannen fraråder en slik løsning, men kommunen
sier de verken har råd eller tid til å vurdere bedre løsninger.
De ser med andre ord bort fra Fylkesmannens råd. Man
kan spørre seg: hvem har lov til å forurense? Jeg har lyst til
å sitere indianerhøvding Sitting Bull sine visdomsord til
den hvite mann: Hvem eier glitteret i vannet?

Bjarne på Sagtomta
hall. Lastebilene og anleggs
maskinene som benyttes
i dag har vokst kraftig på
disse 30 åra. En større hall,
med økt takhøyde, travers
kran og større porter er
det jeg skulle hatt. Jeg har
planer, men vi får se når og
om de blir realisert.
Du er jo interessert i Dan
Andersson og hans store
produksjon og jeg vet at du
kan mange av hans dikt og
sanger utenat. Får du noe tid
til denne interessen?
– Jo, det tar jeg meg tid
til. Det er lenge siden jeg

fikk denne interessen. Det
må ha vært på slutten av
60-tallet. Da var det en
visegruppe som kalte seg
Hootnanny Singers, den ble
for øvrig dannet av Bjørn
Ulveus i ABBA. Hootnanny
Singers ga ut ei plate som
het ”Dan Andersson – på
vårt sett” og det var nok til
at interessen våknet og har
blitt permanent. Du vet det
han skriver er så jordnært og
kunne like gjerne kommet
fra traktene våre. Ja det er
riktig, det sitter nok en god
del av Dan Andersson i
meg, sier Bjarne til slutt.

Råbygget til Bjørn Skulleruds nye sag sto klar da Bjarne overtok
og bygget det om til mekanisk verksted. Nå ønsker han seg en
dobbelt så stor hall..
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Veien vår
I fjor på denne tiden ble det levert inn 491 underskrifter fra
beboerne på Austmarka til Statens vegvesen ved seksjonsleder
Amund Sjøvik. Dette var en aksjon hvor vi krevde bedre vei
mellom Solbergbrua og Samvirkelaget.
Siden har vi ikke hørt noe, og tok derfor kontakt med
Sjøvik for å høre om det var noe nytt i saken. Spesielt har
det vært vanskelig å forstå den store investeringen med
utsprengning på Masterudveien ved Digern og hvorfor dette
arbeidet har fått prioritering foran veistrekningen Solberg bru
til Samvirkelaget.
Amund Sjøvik sier han hadde ambisjoner om å sende et
skriftlig svar på vår henvendelse i fjor, men det ble det aldri
noe av. Nå sier han at han har bestilt et forprosjekt for å se
hva slags muligheter vi har til å rette inn denne vegen både
horisontalt og vertikalt, for som han sier, det går ikke an
bare å flikke på veien. Han vil så be om et kostnadsoverslag
og deretter undersøke om det er mulig å få inn et prosjekt i
planperioden 2010-13. Videre lover han å sende Austmarka
Utvikling et skriftlig svar innen deres årsmøte 21. februar.
Når det gjelder den tilsynlatende meningsløse
utsprengningen ved Digern, forklarer Sjøvik at vegvesenet
har en policy som går ut på å opparbeide grøfter og behandle
sideterrenget slik at man får en bedre drenering av vegen,
samt å forebygge skader ved utforkjøringer. Det er forskjellige
perspektiver for folk som bor på Austmarka og de som driver
langtransport, mener Sjøvik.
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Nå er det mat å få! Rundt bordet fra v.: Thea,
Synne, praktikant Guro, Hilde Hagen, Tone,
Ellen, Hedda og Hanna Åberg

SFO i nye lokaler
På nyåret flyttet skolens
fritidsordning (SFO) inn i
den tidligere helsestasjonen
bak skolen. SFO er åpen
for barn i 1. – 4. klasse, og
de første kommer hit ved
7.tida om morgenen. Her
blir de så i halvannen time
til skolen åpner, og kan
komme igjen etter skoletid
og være her til kl. 17.00.
Helsestasjonen har for
det meste stått tom, bare
brukt av helsesøster en gang
om måneden – og under

k ommune- og stortingsvalg.
Helsesøster har fremde
les ett rom her, veggene
er flyttet litt på, men i de
nyoppussede lokalene for
SFO finner vi en stor spise
stue, kjøkken og lekerom.
Inventaret er delvis gam
melt, men dekketøy og
kjøkkenutstyr og gitt som
gave fra Sanitetsforeningen
på Austmarka. Dette
kommer godt med, for etter
avtale med foreldrene blir
nå maten kjøpt inn og laget

her, slik at barna slipper å ta
med seg matpakke hjemme
fra. Innimellom vanker det
også suppe og annen varm
mat, og appetitten er det
ikke noe å si på.
Daglig leder av SFO,
Hilde Holmen, forteller at
det kan være opp til 16 barn
her samtidig. Noen er faste,
andre kjøper seg plass når
det trengs. Normalt er det
nå 2 voksne til stede, mot
tidligere bare èn. Nå har de
også en praktikant, slik at

de kan dele på morgen- og
ettermiddagsøktene.
Er det noe dere savner?
– Vi synes vi har det veldig
bra her, men når det er fint
vær vil vi gjerne være ute. I
vinterhalvåret blir det gjerne
for kort tid, for det blir fort
mørkt og det finnes ikke
utelys i området. Hele leke
plassen og idrettsanlegget
ligger i mørke, så er det
noe vi ønsker oss, så er det
utelys, sier Hilde til slutt.

Austmarkingen gis ut av Austmarka Utvikling og kommer ut 5 ganger i året. Abonnementsprisen er kr. 150,- per år, levert i postkassen.
Noen eksemplarer legges også ut for salg hos Joker til kr. 40,-. Alle henvendelser ang. abonnement, gaveabonnement og bladets innhold
rettes til redaktøren: Bjørn Dybing, tlf. 628 25 693 eller e-post bjorn.dybing@east.no Redaksjonen for dette nummer er avsluttet 1. februar.

Neste utgave av Austmarkingen kommer i slutten av mars.
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