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Før Påske trodde vi alle at våren var kommet for å bli. Men kulda kom tilbake og en
vakker dag ble vi minnet om at det fremdeles bare var mars måned. Men vakkert var
det, helt til mildværet kom med regn og jagde alt det hvite bort igjen. Nå får vi tro at
kulda holder seg borte og at april ikke lurer oss. For nå vil vi ha varme og en ordentlig
vår.

Opptakt til kirkekubileet

Nytt borettslag på Austmarka

Fin konsert med Streif, Georg Reiss og Bygdekoret side 5.

Nå selges aldersboliger på Torsdhaugfeltet side 10.
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Leder

AUSTMARKARUNDEN
Hyggetreff
Austmarka pensjonistforening avholder hyggetreff
uten dans søndag 27. april kl. 16.00 på Samfunnshuset. Austmarka Bygdekor underholder med sang og
musikk. Bevertning og lotteri. Alle er velkomne.

Kirkejubileum

Støtteforeningen for Austbo
har tatt opp middagsserveringen ved Austbo. De mener
at det nærmest er idioti at
de som bor der får mat fra
kjøkkenet, mens de 8 på
sykehjemmet får vakumpakket middag, laget på Langelandskjøkkenet og kjørt til
Austbo et par ganger i uka.
Også de som bor hjemme på
Austmarka og får middagen
tilkjørt av frivillige eller hjemmehjelperne på Austbo, får
mat fra Langelandskjøkkenet.
Støtteforeningen har en velbegrunnet frykt for at kjøkkendriften ved Austbo er i ferd
med å bli nedlagt.
Vi fra Frivillighetsentralen
på Austmarka som tidligere
kjørte ut varm mat til hjemmeboende fra kjøkkenet
på Austbo og senere den
vakumpakkede maten fra
Langelandshjemmet, har
sett hvilken kvalitetsforringelse den nye ordningen er.
Det verste er at den skjedde
på falske premisser. Enhetsleder Kristin Lysen sendte
ut beskjed til kjøkkenet og
hjemmehjelpen på Austbo
at Mattilsynet ikke lenger
kunne akseptere utkjøringen
av varm mat fra Austbo og at
den heretter skulle leveres fra
Langelandshjemmet. Da vi
forela dette for inspektør Berit
Storbråten i Mattilsynet, fikk
vi brev om at dette var helt
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ukjent for henne, og at hun
ikke så noen grunn til at
Frivillighetsentralen skulle
stoppe med utkjøringen
av varm mat fra kjøkkenet
på Austbo. Da dette ble
forelagt Lysen, kom som
neste argument at det ikke
kunne gjøres forskjell på
folk. Administrasjonen ved
Kongsvinger kommune ønsket heller ikke å gå videre
med saken. Så Lysen fikk sin
vilje – mest mulig aktivitet
til Langelandskjøkkenet.
Det er mulig at det går an å
legge fram et regnskap som
viser at det blir billigere for
kommunen å lage maten på
Langelandshjemmet, men
middag er et viktig måltid
som man skal glede seg til,
og ikke bare et inntak av
nødvendige kalorier oppvarmet i en mikroovn. Så
her har Støtteforeningen en
jobb å gjøre – og de får full
støtte fra oss som tidligere
kjørte ut varm og god mat
fra kjøkkenet på Austbo.

Austmarka kirkes 150 års jubileum blir markert søndag
25.mai. Gudstjeneste med biskop Solveig Fiske kl.
12.00. Det blir musikkinnslag ved Austmarka Bygdekor, Kjersti Palm Reitan og Lars Magnus Fagernes.
Jubileumsgudstjenesten er åpen for alle.
Samme dag, kl.14.00, blir det festmiddag på Austmarka Samfunnshus. Her er det lagt ut plasser for salg, pris
kr. 200,- pr kuvert. Påmelding til prestekontoret ved
Gerd Randi, tlf. 62 88 66 80 eller til Mette Olson, tlf.
628 28 354 eller mobil 913 60 711.
Senere i høst, 26.oktober kl. 18.00 vil det bli kirkekonsert med Ole Paus.

Figurjakt
Austmarka Jaktskytterklubb avholder stevne med figurjakt på Egerbergbanen søndag 25 mai. Påmelding fra
10.00 – 12.00.

Røykbadstua
Siste lørdag i april og i mai er røykbadstua på Tunet
varm fra kl. 14.00. Møt opp til hyggelig samvær i
varme omgivelser.

Noe på hjertet?
Vi minner om at vi gjerne tar inn leserinnlegg av typen
”min mening”, referater fra aktiviteter i bygda og
annet som kan være av interesse for våre lesere. Faste
abonnenter kan også benytte bladet gratis for kjøp- og
salg-annonser.

Brødbøl Vel minner om:
Mandag 28 april er det dugnad på badeplassen
Tirsdag 29 april har Velet årsmøte
Lørdag 24 mai klokken 12.00 er det loppemarked på
skolen.

Bjørn Dybing

Marnstuen Media AS støtter Austmarkingen
med layoutproduksjon og trykk.
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Landskapet åpner seg

Det er blitt en
innbydende
utsikt utover
Møkeren.

Som kjent har Austmarka
Utvikling blitt tildelt et
prosjekt som går ut på å
gjøre landskapet rundt vassdraget vårt mer synlig. Dette
er et pilotprosjekt med
midler fra Landbrukskontoret og skal settes i gang nå
i vår. På Austmarka er det

prioritert 6-7 steder hvor
det er ønskelig at buskas og
noen trær skal fjernes, men
først må det inngås avtale
med grunneierne.
Et av de stedene som er
prioritert er Masterudkrysset. Her er det planlagt at
alt buskas nedenfor krysset

Ny skolefane
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Austmarka
skole har i vel et år arbeidet for at skolen skal få en ny
fane. Den gamle fra Skullerud skolekrets er totalt utslitt og en fornying er absolutt nødvendig. FAU hadde
håpet at de ville klare å samle inn nok midler til at
den nye fanen kunne tas i bruk 17. mai denne våren,
men det går ikke. Fanen er meget dyr, det snakkes om
mellom 50 og 80 tusen kroner, og foreløpig er det bare
samlet inn en brøkdel av dette beløpet.
I skolegården, på 17. mai, vil det derfor bli satt opp
en stand der det er mulig å gi et gavebeløp eller få med
seg en giro for å støtte FAU i dette arbeidet. Her må
hele bygda tre støttende til så skolen kan samles under
sin nye fane neste vår.
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fjernes og skogen
langs Møkeren
sydover et par
hundre meter
tynnes. Dette
for å gi bedre
utsikt utover den
vakre sjøen. Nå
er mesteparten
allerede gjort!
Skogen fra krysset fram til den første hytta
sydover er borte, nå står det
bare noen fine bjørkestammer igjen der, alt før prosjektet er kommet i gang.
Men når man kommer fra
Kongsvinger er det ikke noe
vakkert syn som møter en.

Men dette er hva som møter
trafikantene som kommer fra
Kongsvinger.

To containere står plassert
midt i smørøyet og ødelegger helhetsinntrykket.
Spesielt etter Påske var
det ille, med omtrent like
mye søppel rundt containerne som oppi. Heldigvis
var GIR raskt på pletten
og fikk ryddet opp. Men
containerne bør vekk, eller
i alle fall flyttes eller skjules.
Flyttes de lenger nordover
vil de være mindre synlige.
Eventuelt med et gjerde som
skjuler elendigheten. Hvis
ikke er mye av gevinsten
med utsikten borte. Her er
en ny oppgave for Austmarka utvikling.

Ut på tur!
Heftet Turer og kulturminner på Austmarka beskriver i
detalj 10-15 forskjellige turforslag på Austmarka. Noen
av turene egner seg også som sykkelturer. Heftet beskriver
i detalj hvorledes du finner fram i terrenget og har også
en liten omtale av de kulturminnene du besøker. Kulturminnene er tegnet inn på kartene til utmarkslagene og
det følger i alt med 5 forskjellige kart. GPS-koordinater
(UTM) er oppgitt for de fleste turmålene.
Heftet, sammen med kartene vil bli lagt ut for salg hos
Joker fra midten av april og koster kr. 100,-. Du kan også
bestille pr. telefon 628 25 693 eller e-post fra
bjorn.dybing@east.no.
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Ringer Påsken inn

Morten trekker i trådene Påskemorgen. På klokkene kan vi lese:
I erindring om Lars Erichsen, f. på Østmarken 5 juni 1797, død i
Christiania 12 januar 1880.

Fremdeles er det en rekke kirker i Norge som praktiserer
manuell ringing, slik vi også gjør i Austmarka kirke. De to
kirkeklokkene ble støpt i Nauen klokkestøperi ved Tønsberg
i 1897 og veier henholdsvis 288 og 213 kg og har en største
diameter på ca 70 cm. Om forhistorien kan vi lese følgende
som Oddvar Jakobsen har skrevet i forbindelse med kirkejubileet:
Lars Erichsen fra Vastaberget dro til Oslo som ung, og han
ble skomakermester i 1820. Men før han døde, hadde han
tatt det løfte av sønnen, kongelig fullmektig Rudolf Erichsen,
at han skulle gi klokker til Austmarka kirke. Og de måtte
være så kraftige at de kunne høres til Vastaberget som ligger
10 km nord for kirken. Rudolf Erichsen holdt sitt løfte til
faren. Klokkene ble innviet på Lars Erichsens 100-årige fødselsdag den 5. juni 1897 ved en festgudstjeneste. Klokkene
er avstemt etter klokkene i Uranienborg kirke, menigheten i
Oslo som Erichsen tilhørte.

Sportsandakt på Smørholmen
Det er over 30 år siden den
første sportsandakten ble
holdt på Smørholmen. I
alle år senere, såfremt føre
og værforhold tillot det, har
det vært samling en gang
i løpet av vinteren der det
er blitt holdt gudstjeneste i
friluft. Søndag 17.februar i
år var det fine forhold med
sol og føre, så folk kom
både på beina, på ski og på
spark over isen. Andakten
ble holdt av soknepresten
vår, May Helen Aspen,
som prekte om tilgivelse av
skyld.
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På skihytta til Tussevangen Vel, Tjuvbråtan, holdt
May Helene Aspen sportsgudstjeneste på selveste
Palmesøndag og med stor
deltakelse. Her fikk vi høre
om Jesus mottakelse da han
kom ridende inn til Jerusalem på denne dagen. Både
Gudrun Krabseth, Morten
Vikertorpet og Gjermund
Torp hadde med seg sine
musikkinstrumenter og
skapte en fin stemning på
hytta. Og sjelden smaker
kirkekaffen så godt som etter en friluftsgudstjeneste.

Fint vær og føre gjorde det enkelt å komme seg fram til
Smørholmen i år. Her er det samling før kirkekaffen.
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Musikalsk opptakt til kirkejubileet

Det ble en fin musikkopplevelse med Streif, Georg Reiss og Bygdekoret.

I midten av februar
inviterte Austmarka
menighetsråd og Bygdekoret til konsert i kirken med
Georg Reiss. Og konsert
med Georg er noe alle på
Austmarka ser fram til med
glede. Det var en vakkert
pyntet og nesten fullsatt
kirke som møtte den
populære musikeren, denne
gangen sammen med
gruppa Streif og den unge
vokalisten Helene Bøksle.
Bygdekoret hadde øvd flittig på sin del siden tidlig i
høst, men bare noen timer
sammen med Georg, så det
var et spent kor som denne
gangen satt benket under
prekestolen.
Wenche Walla ønsket
velkommen og garanterte
en musikkopplevelse som
gjerne kunne sees på som
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en opptakt til årets kirkejubileum. Og en fin musikkopplevelse ble det. De startet
med en feiende halling fra
Rensdal og Målselv, siden
ble det både salmer, som Eg
veit i himmelrik en borg og
Lær meg å kjenne dine veier, samt mer folkemusikk.
Vi fikk blant annet sanger
fra Haugtussa av Arne
Garborg og fra Spelet om
Kristin Lavransdatter. Den
unge vokalisten Helene
Bøksle imponerte med sin
fine stemme og vi håper
på å kunne høre mer fra
henne senere. Koret gjorde
en fin innsats og både Sus
fra Varaldskog og samspillet
ellers med Georg og orkesteret var meget vellykket.
Konserten ble avsluttet med
Aftensang av Petter Dass.

Helene Bøksle har en nydelig stemme vi gjerne vil høre oftere på
Austmarka.
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Med millioner av		
		 ansatte
Utenfra ser vi lite til biene, men Trude Sommerstad og Jan Erik Svendsen på Kuskemoen har i dag 250 bikuber og rangerer blant de 20
største birøkterene i Norge. Fra å være en interessant hobby har de bygget opp en av landets mest moderne bigårder i løpet av en tiårsperiode.

Når vi svinger inn på tunet til Trude og Jan Erik fra Brødbølveien en dag i mars, er det fremdeles liten aktivitet både
blant biene og røkterne. Men så snart det blir varmere i
været starter forberedelsene til en ny hektisk sesong som
forhåpentligvis ender opp med mange hundre kilo honning
av beste kvalitet. Å drive med bier krever stor innsikt og
erfaring og vi spør hvordan det hele startet.
- Vi bodde begge i Oslo og hadde jobb i Oslo kommune,
forteller Trude. Jan Erik er oppvokst her på Kuskemoen, og
hadde lyst til å flytte tilbake. Men bolighuset brant ned i
1986 og uthusene var forfalne, så det var mye å ta fatt i. Men
vi startet, og i 1992 var det nye huset ferdig og vi flyttet inn.
Jeg fikk jobb i Kongsvinger kommune, mens Jan Erik pendlet til Oslo.
Den første tiden spekulerte vi mye på hvordan vi kunne
unngå pendlingen og leve av jorda og gården. Vi vurderte
Trude viser fram en forramme hvor biene har lagret sukkerlake i
voks-cellene. Disse rammene brukes hvis våren blir lang og kald
og biene trenger ekstra tilførsel av mat.

korndyrking, hundeoppdrett, høns, storfe, jordbær, ja alt
mulig.
Nå var det slik at Birgit, kona til Ole Svendsen på naboeiendommen Bjørkemo, hadde drevet med bier i Maridalen i
over 40 år og hadde også noen bier i hagen sin her. Jeg fikk
interesse for dette og hun var villig til å lære bort.

Store investeringer
Vi begynte i det små. I 97 hadde vi 3 bikuber – kjøpte en
skogsbrakke som vi satte i stand som slyngerom og oppbevaringssted for kasser og honning. I 1999 hadde vi 30 kuber,
men fant ut at dette var alt for lite til å leve av og ville satse
på rundt 150 kuber. Nå kom Næringsmiddelkontrollen
inn i bildet, med krav til arbeidsforholdene og kontroll av
Mattilsynet. Vi måtte ha nye og større lokaler. Det gamle
hønsehuset var pill råttens, så dette rev vi ned og bygget nytt
hus med tørke-, slynge- og oppbevaringsrom for rammer og
annet nødvendig materiell. Alt sto ferdig til slyngesesongen
år 2000.

På flyttefot
I dag har Trude og Jan Erik 250 kuber. Nå i vinterhalvåret
står alle kubene i nærheten av Kuskemoen, slik at det blir
lett for Trude og Jan Erik å etterse dem, renske opp i kubene
og klargjøre for sommerutsettingen. I en kube kan det være
20 til 60 tusen bier og det må hele tiden passes på at de har
plass nok og trives i kuben så de ikke begynner å sverme. Det
kreves et stort beiteareal, 8-10 kuber per kvadratkilometer, så
kubene settes ut i små grupper i skogene rundt om i distriktet.
-I den forbindelse vil vi gjerne skryte litt av grunneierne
her i distriktet, sier Trude. De er så positive til det vi driver
med og låner ut plasser til oss med stor velvilje. Vi hadde
hatt vanskeligheter uten dette gode samarbeidet, så det setter
vi umåtelig stor pris på!
I slutten av juli, når blomstringen er over, tas sommerhonningen ut og kubene klargjøres for utsetting i Østerdalen og
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En kjølig marsdag. Det er stille i bigården – en stor kontrast til en varm junidag når alle biene er ute i arbeid.

Trysildistriktet under lyngblomstringen. Her står de til august/september. Da kjøres alle kuber hjem igjen og en travel
høstsesong begynner. I 3 uker i september arbeider vi 10-14
timer per dag for å gjøre alt klart til vinteren, forteller Trude.
Blant annet skal biene ha sitt vinterfòr. Det betyr at 4,5 tonn
sukker skal kjøpes inn og blandes opp med vann til en 60 %
blanding. Hver kube skal ha en et par bøtter av denne blandingen for å overleve vinteren.

Fiendene
Birøkt kan også bety store skuffelser, både i form av dårlig
avling og lave priser, slik det har vært de siste par årene,
men riktig ille er de store ødeleggelsene som bjørn og maur
kan forårsake. Stokkmauren kan sette til livs hele kuben og
sukkermauren stjeler egg og kan gradvis overta hele kuben.
I Trysil er det enkelte plasser nødvendig å sette opp elektrisk
gjerde som gir bjørnen et skikkelig trøkk om den skulle
prøve seg.
-I fjor fikk vi telefonbeskjed om at det hadde vært bjørn
på ferde ved noen av våre kuber. Vi visste at den ville komme
tilbake og dro straks av sted, med det var for mørkt til å gjøre
noe da vi kom fram, så vi la oss til å sove i bilen. Neste morgen så vi at bjørnen allerede hadde vært der i løpet av natten
og gjort et fryktelig hærverk. Kuber, materialer og innmat
av kubene lå spredd over et stort område, så vi måtte prøve
å sanke sammen deler og bier så godt vi kunne. Bjørnen tar
nemlig med seg bikuben et stykke unna, slik at biene flykter
til der kuben opprinnelig sto. Deretter finner den ynglerommet hvor dronningen holder til og forsyner seg av de proteinrike larvene. Honningen tar den som dessert.

Fødemaskinen
Dronningen har kun en oppgave – å legge egg og det gjør
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hun til gangs, ofte flere tusen om dagen. Haremet hennes
pusser, steller og fòrer henne, mens andre tar seg av eggene og larvene. Hun er som hjertet i bisamfunnet, forteller
Trude. Alle bier i kuben er jevnlig innom henne for å la seg
inspirere til arbeid. Å velge riktig dronning er derfor en oppgave som krever mye innsikt og erfaring.
–Til å begynne med kjøpte vi dronningen, som da kom
per post sammen med sitt harem. Det skapte til å begynne
med litt bestyrtelse hos Asak da pakkene jo ikke var helt
lydløse, forteller Trude. Nå velger vi gjerne dronningene ut
selv fra egen avl og gode gener. Hver dronning og kube har
sin egen ”mappe” med stamtavle til dronningen og oversikt
over utplasseringer, utbytte og gemytt. De kan være snille,
rolige, vennlige, bygge pent og gi mye honning, alt noteres.
Bare de med topp merittliste bruker vi i avl. Jeg har brukt
mye tid på å sette meg inn i dronningsavl, som desidert er
den vanskeligste delen av birøkt, sier Trude. Ja, hadde jeg
visst hvor vanskelig det var hadde jeg neppe hatt mot til å
starte.

Den ville renheten
Kuskemoen Bigård er andelseiere til Honningsentralen og
vel 90% av leveransene går dit. Men både lokalbefolkningen
og andre viser at de setter pris på den rene og gode smaken.
Som eksempel nevner Trude at en familie i Asker bestiller 60
kg hvert år. En av årsakene til den gode smaken er at det ikke
dyrkes oljevekster i området vårt, her har vi bare ville, rene
planter som honningen også preges av.
Hedmark er for øvrig det ledende fylke i Norge når det
gjelder honningproduksjon. Men det er store uutnyttede
områder og plass for langt flere birøktere. I disse dager starter
Solør birøkterlag opp et nybegynnerkurs, så her er det bare å
melde seg på.
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Austmarka Idrettslag

Vararepresentant:

På årsmøtet til Idrettslaget, som ble holdt i slutten
av februar, ble følgende nye styre valgt:

Valgkomité:

Leder:

Kasserer:

Espen Jahnsrud

Mette Solbergseter

Gunnar Lukerstuen

Agathe Bjørnstad

Nestleder:

Sekretær:

Leder Fotball:

Trine Elnæs Sandbakken

Lise Mette Bekkengen

Lena Haakerud Svendsen

Tor Solbergseter år

Wenche Vestbekken

Tor Solbergseter

Revisor

Leder Allidretten:

Leder O-gruppa:

Leder Anleggsgruppa:

Åse Torp Andersson

FORENINGSOVERSIKT FOR AUSTMARKA 2008
Foreningens navn
Austm. Arbeiderlag
Austm. Barnehage A/L
Austm. Bridgeklubb
Austm. Bygdekor
Austm. Bygdekorps
Austm. Historielag
Austm. Håndverkslag
Austm. Idrettslag
- fotballgruppa
- orientering
- allidrettsgruppa
Austm. Jaktskytterklubb.
Austm. Kirke & Kulturskole
Austm. Menighetsråd
Austm. Pensj.forening
Austm. Samf.hus A/L
Austm. San.forening
-- « -- Avd. Brødbøl
Austm. Skytterlag
Austm. Trekkspillklubb
Austm. Utvikling
Austm. Velforening
Austm.vassdragets A/L
Austm. Vestre Utm.lag
Brødbøl Velforening
Fagernes Utmarkslag
FAU, Foreldr.Arb.Utvalg
Friv.sentralen på Austm.
Hokåsskog Skytterlag
Kjerret Vel
Møkeråsen og Tollob. utm.l.
Karterud og Østgård utm.l
Slettmoen Utmarkslag
Støttefor. for Austbo
Tussevangen Vel
Varald Samfunnshus

Leder/Kontaktperson
Oddvar Jakobsen
Eirik Vetle Olsen
Rolf Jansrudvangen
Wenche Walla, Sidselrudst.6
Mette Olsson, Solb.vangen
Rolf Amundsen
Aud Dybing
Espen Jahnsrud
Lise-Mette Bekkengen
Tor Willy Solbergseter
Åse T. Andersson
Filip Sandbæk
Morten Ruud, Myrv. 4
Per Anders Holen
Finn Ivar Sandhalla
Roger Lindberg
Åse Wilhelmsen
Beate Børli Karterud
Anne Haug, Storgt.95
Tore Strand
Morten Skoglund
Bjørn Dybing
Tom Owe Mikalsen
Tony Halteigen
Anne Nygård
Reidar Lønhøiden
Marit Dahl
Aud Dybing
Per Kr. Lønhøiden
Per Skoglund
Hans Kr. Bakken
Laila Lindberg
Axel Engebretsen, Storgt.4
Paal Øieren
Marit Dahl
Inger Lise Torp

Poststed
2224 Austmarka
2224
2224
2208 Kongsvinger
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2230 Skotterud
2224
2224
2224
2224
2224
2212 Kongsvinger
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2212 Kongsvinger
2218 Øiermoen
2224
2224

Telefon
628 28246
628 11088
628 28924
628 28668
628 28354
628 12499
628 25693
628 28436
628 28493
915 40433
628 28116
628 28481
628 37514
628 28395
628 28372
975 20003
628 28140
628 28619
928 17925
628 28421
905 23234
628 25693
950 36975
900 39225
628 15220
628 31237
900 45291
628 25693
959 81194
628 28686
628 28267
628 28727
628 16949
628 29437
900 45291
628 28936

Listen er basert på tilbakemeldinger fra de enkelte lag. Ved feil, vennligst gi tilbakemelding til Bjørn Dybing, tlf 628 25 693 eller
på e-post til bjorn.dybing@east.no
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ÅRSMØTET I AUSTMARKA
UTVIKLING 21.Februar 2008
Det var 14 deltagere på
årsmøtet.
Leder i AU, Morten
Skoglund, ønsket velkommen til årsmøtet.

personer heves til kr 150,næringsdrivende heves til kr
300,-. Kontingenten for lag/
foreninger ble uendret kr
300,-.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkomne forslag

Innkalling og saksliste ble
godkjent.

Valg av møteleder og
referent
Morten Skoglund ble valgt
til møteleder og Tore S.
Fagernes til referent.

Årsberetning
Leder gikk igjennom årsberetningen. Årsberetningen
ble deretter godkjent.

Regnskap
Kasserer gikk igjennom regnskapet for AU. Regnskapet
viser et negativt resultat
grunnet forskuttering av
prosjekt turstien Vestbredden.
Regnskapet, som er revidert
og funnet i orden av revisor,
ble deretter godkjent.

Aktivitetsplan
Styret vil videreføre og ta
tak i følgende aktiviteter/
prosjekter: Austmarkingen, turstien Vestbredden,
Eldreboliger, Bedre veier,
Næringsutvikling, Bedre
Mobil/bredbåndsdekning,
Åpne landskap, Reiselivsutvikling, Markedsføring
av gode oppvekstvilkår,
Hælseminister og Fritidsklubben.

Fastsettelse av kontingent
Medlemskontingenten ble
endret for 2008: PrivatAustmarkingen – 2/2008

Styret la fram forslag om
å fjerne valgkomiteen og
endre vedtektene på dette
punktet..
Dette ble vedtatt som
følger: Alle formuleringer
som behandler valgkomite
i Vedtekter for AU, § 4
Årsmøtet, pkt B og C
fjernes. § 4 pkt C få følgende nye ordlyd:
”Styret i AU ivaretar valgkomiteens arbeid og legger
frem forslag til nytt styre for
godkjenning på årsmøtet.
Styrets medlemmer velges
for 2 år, dog slik at halve
styret er på valg hvert år. Revisorer velges for ett år. Utskrift av Årsmøteprotokollen sendes medlemmene
senest 14 dager etter avholdt
årsmøte”.

Valg
Styreleder:
Morten Skoglund
Nestleder/sekretær:
Bjørn Dybing
Kasserer:
Aino S Bekken
Styremedlem:
Torgeir Lia
Styremedlem:
Åge Sletten
Varamedlem:
Espen Jansrud
Revisor
Raymond Hauger
Revisor:
Roy Stenbråten

Terminliste for O-gruppa i
Austmarka Idrettslag 2008
Det er tid for å planlegge orienteringssesongen og da har
jeg satt opp ei terminliste som inneholder de løpene som
går nærmest vårt område.
De løpene som er markert med uthevet og fet skrift
teller i cupen for de under 18 år, og du må ha deltatt i
seks av disse for å få premie.
I tillegg til løpene på denne lista kommer det treningsløp i Eidskog og i Eda / Koppom i Sverige.
Vi vil også prøve å arrangere egne treningsløp på kveldstid i vår.
Husk å melde dere på til Mette senest ei uke før
løpsdato. Vi må betale startkontingent for alle som er
påmeldt og ved etteranmelding dobles kontingenten
12.04
13.04
19.04
20.04
27.04
01.05

Halden		
Norwegian Spring
Halden Norwegian Spring
Moss		
Lørdagskjappen
Indre Østfold
Smaalenene
Odal		
Odalsløpet
Glåmdal Bygdestafetten

10.05 Hamar		
Elgsprinten		
11.05 Hamar		
Elgdilten		
12.05 Løten		
Løvspretten
(Pinseløpene på Hamar og Løten er alltid gode
og krevende løp).
25.05 Oslo		
K.Valstads Minneløp
08.06 Elverum KM Mellomdistanse
20.06 Oslo		
Norsk O-festival
21.06 Oslo		
Norsk O-festival
22.06 Oslo		
Norsk O-festival
Anbefaler disse løpene:www.o-festivalen.com

05.07 Eidskog Morokulien 2-dagers
06.07 Åmotfors Morokulien 2-dagers
Endringer av løp og dato kan komme og blir meddelt.
O-trøyer er bestilt og vi tar et møte når de er her. For de
som har bladet ”Veivalg” står det mye om årets løp i nr.
1-2008.
Ta fram gamle O-kart og tørrtren på kartlesing på
kjøkkenbordet, jeg har masse kart hvis noen vil ha.
Hilsen
Tor Solbergseter 915 40433 solbergseter@online.no

Austmarka, 21. februar
2008.
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Borettslag på Torshaug?

Austmarka Utvikling (AU)
og KOBBL (Kongsvinger
Bolig- og Byggelag) inviterte 6. mars til et orienteringsmøte om bygging av
lettstelte mindre boliger på
Austmarka. Dette var en
oppfølging av møtet på Arstun for nøyaktig ett år siden,
der adm. direktør Stein
Rukin og daværende varaordfører Steinar Amundsen
orienterte om finansiering,
fordeler og rettigheter man
hadde ved et borettslag.
Møtet denne gangen, som
foregikk på Pizzaen, var et
initiativ fra AUs prosjektleder Lise-Mette Bekkengen,
sammen med daglig leder
for KOBBL Utvikling, Geir
Helmersen.
Denne gangen var det
mer konkrete opplysninger
de ca 20 frammøtte var ute
etter, ikke minst når byggingen var planlagt, hvordan
ville leilighetene se ut og
ikke minst – hva ville det
koste.
-Vi ønsker et allsidig
botilbud på Austmarka, slik
at ingen skal behøve å flytte
ut av bygda, sa Lise-Mette.
Vi ønsker å tilby de som i
dag sitter med unødvendig
store eller umoderne hus,
mer hensiktsmessige, lettdrevne og trygge boliger.
Dermed vil eldre kunne bo
lengre hjemme. Samtidig vil
større hus kunne fristilles til
10

yngre familier som ønsker å
slå seg ned her.
Geir Helmersen viste
fram forslag til boliger i 3
størrelser, fra de minste på
70 kvm og 2 soverum til
de største på 117 kvm og 4
soverum. Alle forslag var basert på tomannsboliger med
carport og alt på ett plan.
Det vil bli såkalte lavenergihus, dvs. godt isolerte
hus med balansert ventilasjon og med varmegjenvinning av ventilasjonsluften.
I tillegg vil alle boligene ha
pipe. Noe som er interessant
i denne sammenheng er at
Torgeir Lia nå undersøker
mulighetene for å bygge et
felles flisfyringsasnlegg som
kan forsyne alle framtidige
boliger på Torshaug med
varme.
Alle boligene vil være av
såkalt livsløpstype, det vil
si uten hindre for rullestolbrukere. KOBBL vil også
tilby en rekke tekniske løsninger for å øke tryggheten
til beboerne. Når det gjelder
prisene, så virker det som
disse har skutt noe i været
siden i fjor. KOBBL vil
samarbeide med Norgeshus
om oppsettingen og dagens
kalkyler er sikkert langt
mer realistiske enn under
presentasjonen i fjor. Som et
eksempel vil det koste rundt
1.5 mill. kroner totalt for
en bolig på 70 kvm. Nå kan

Lise Mette Bekkengen fra AU og Geir Helmersen fra KOBBL
orienterte om boligprosjektet. Hvis 3-4 leiliheter blir solgt, er det
i gang. Skissen viser beliggenheten øverst i Torshaugfeltet.

man selv velge et innskudd
på fra 30 til 90 % av dette
beløpet og nedbetale resten,
sammen med renter, over
en 30 års periode. Typisk
månedlig betaling med 60%
innskudd vil da komme på
kr. 4.800,-. I tillegg kommer utgifter til vaktmestertjenester, slik som snømåking og gressklipping, strøm
og varme samt kommunale

avgifter.
Fra begynnelsen av april
vil KOBBL kunne presentere en del forslag til
innredning og planløsninger
i deres senter i Parkveien 1,
rett ovenfor Rådhuset. De
som er interessert, bør ta seg
en tur dit og gjerne komme
med ønsker og forslag til
endringer.
Austmarkingen – 2/2008

Våronn i Graslia
I midten av mars var Laila og
Øivind i full gang med stikling
av surfina. Etter 10 dager er
de nye plantene rotfaste og
nye stiklinger kan tas.

I ti år har Liv og Øivind
Lund drevet gartneriet i
Graslia og er blitt viden
kjent som leverandører
av kvalitetsplanter. I år er
det Laila Rønning, som er
utdannet blomsterdekoratør,
som overtar, og hun vil
drive gartneriet på samme
måte som Liv og Øivind.
Med Øivind som inspirator
og læremester er hun sikret
den nødvendige ekspertise,
for som hun sier: – Øivind
kan alt!
-Graslia er det eneste
gartneriet i Norge hvor
det ikke brukes energi til
oppvarming av veksthus,
forteller Øivind. Dette
er en ide jeg har hatt helt
fra 70-tallet og hele tiden
prøvd å tøye grensene, men
så langt har aldri en plante
frosset. Mens andre gartneAustmarkingen – 2/2008

rier bruker veksthemmende
midler i drivhuset for at
plantene ikke skal strekke
seg, så kjører vi med lavere
temperatur, gir gjødsel med
høyt næringsinnhold og har
dessuten et par små hemmeligheter som gjør at plantene
vokser seg tette og kraftige,
røper Øyvind.
Nå er Laila i full gang
med forberedelsene til
sesongen. Vi finner henne
i ”fødestuen” under plasten
sammen med tusenvis av
bitte små surfinaer, også kalt
superpetuniar, en hengeplante som vil pryde mange
hus i løpet av sommeren.
–Det vil bli omtrent
samme sortiment som i fjor
med 60 forskjellige sorter,
sier hun, men jeg ønsker å
prøve noen nyheter hvert
år. I år skal jeg blant annet

forsøke Diascia- en lys rosa
hengeplante eller ampel.
Det vil også bli noen nye
fargekombinasjoner.
-Nytt fra i år er også at
vi vil selge stauder. Jeg har
plukket ut en del gamle
gode sorter som vil egne
seg til buketter. Videre blir
det mulig for kundene å
bestille prydbusker, slik som
rhododendron og annet
vintergrønt foruten klematiser og prydbusker. Nede i
drivhuset står det 6000 små
stemorsblomster og nelliker
som skal være ferdige for
salg til 20 april. Da starter
også salget av ildtopper,
begoniaer og krysantemum
for de som vil pynte opp
hjemme eller gi bort i gave..
Hjemme er Laila i full
gang med bakingen for
sesongen. –For er det noe vi

vil fortsette med, så er det
de sosiale hyggestundene
vi inviterer våre kunder til.
Det blir servert kaffe og
kaker til alle, og i helgene
regner Laila med at hun
også vil servere vafler. Hun
benytter anledningen til
å ønske alle gamle og nye
kunder velkommen og lover
at de vil bli godt mottatt.
Og Øivind, som for
anledningen har lagt vekk
den røde jakka vi er så vant
til å se ham i, fastholder
at nå er han pensjonist og
bare skal sitte på krakken
å kose seg med kundene.
Men snekring av skamler
og krakker vil han fortsette
med. Bak drivhuset har han
også opparbeidet 100 kvm
med fin matjord, der han
skal ha sin private kjøkkenhage.
-Dette har jeg ønsket og
gledet meg til lenge, sier
Øivind, men det er aldri
blitt tid. Når varmen kommer vil han så gulerøtter,
erter, bønner, salat, purre,
selleri, brokolli, fennikkel,
løk og mye annet. Ja, selv
frilands tomater og agurk vil
han prøve seg på. Problemet
er elg, hare og rådyr, men
med et 2 m høyt gjerde
rundt haven regner han med
at det skal gå bra.
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B-BLAD
Returadresse P.b.28, 2224
Austmarka

Karneval
på skolen
Tekst og bilde: Maria Østli

Herlig vinterdag
Uken før vinterferien var
været slik vi vil ha det
vinterstid – strålende sol og
minusgrader, men ikke mer
enn at det var deilig å sette
seg ned å kjenne solen varme.
Torsdag samme uke var det
vintersportsdag på skolen.
De største dro til Valfjellet

Både lærere og elever koste
seg i bakken.

for å kjøre slalom, mens 1. til
og med 5. klasse koste seg i
akebakken i Holmenlia. Her
var det skiløype med rebusløp, bål med grilling av pølser
og en utfordrene akebakke
hvor alle slags akemidler fikk
en kjempefart på det harde og
glatte snølaget.

FAU arrangerte 28. februar
karneval på skolen. Her
traff du alt fra gutter i
damekostyme, til hekser,
prinsesser, punkere, klovner
og engler. Det var også tid
til dans og moro mellom
spising av pølser, frukt
og brus. Som alltid er det
kåring av det beste kostyme,
og i år var det 5 titler som
ble delt ut.
Vinnerne vant seigmenn
og gavekort på musikkverket på Kongssenteret.

Annonse i Austmarkingen
Austmarkingen har i dag et opplag på 200 og gis ut 5 ganger
i året. Avisen har de 5 årene den har eksistert, utelukkende
basert seg på frivillig innsats for å holde utgiftene nede. For
å sikre kontinuitet og en faglig høy kvalitet på bladet, går vi
nå ut med tilbud om en begrenset annonsering, maksimalt 5
annonser per utgivelse. Annonsestørrelse ca 9x5 cm. Pris per
utgivelse for denne størrelsen er satt til kr. 500,- alternativt kr.
2000,- samlet for 5 utgivelser.

Fra venstre: Skumleste store: Charlotte 7. kl. Skumleste lille: Nina 1.
kl. Kuleste hårfarge: Oskar 5. kl. Peneste jente: Mats 5. kl. Morsomste
kostyme: Rebecca 5. kl.

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.
april.

Neste utgave av Austmarkingen kommer i juni.
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