
Kulda kan også være vakker. Spesielt etter en kald natt når grasstråene og trærne står 
dekket med rim på morgenkvisten. Også når sola etter hvert får litt makt og det hvite går 
over til vanndråper kan det skinne vakkert på strå og grener. Nå venter vi på skøyteis eller 
et skikkelig snøfall så ski og kjelker kan tas fram igjen.
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Mye spennende og positivt 
er hendt i bygda i løpet 
av året. Jubileer har det 
vært både i kirken, med 
Bygdekoret og Trekkspill
treffen. Kirken pusses opp 
for flere hundre tusen, 
turstien Vestbredden er 
blitt 350 m  lengre og vi 
har hatt  konserter både 
med Georg Reiss og Ole 
Paus. Dessuten har skolen 
fått ny rektor og elg jakta 
er  avsluttet med gode 
 resultater for alle. Så da 
skulle vel alt være vel og 
bra?  Ikke alt gikk etter 
programmet. Blant annet 
skulle KOBBL ha startet 
et boretttslag på Torshaug, 
men boliglaget har kjørt seg 
selv ut i en økonomisk krise 
og frafalt planene. Derimot 
ser det ut til at prosjekt
lederen, Geir Helmersen, 
som har trukket seg ut av 
KOBBL og startet selskapet 
Greno AS, snart vil komme 
med et nytt utspill, helt i 
tråd med de opprinnelige 
planene.  Spennende blir 
det også å se om ombyg
gingen av Samvirkelaget til 
leiligheter vil bidra til større 
innflytting til bygda.
 Når det gjelder veiene 
våre, er det liten grunn 
til å være optimistisk for 
strekningen fra Solberg bru 
til Samvirkelaget. Her vil 
det neppe bli gjort noe de 
første fire årene. Derimot 
er vi lovet fast dekke på 

Åbogenveien og bredere 
vei nordover på RV200 fra 
Masterudkrysset. Dette er 
arbeid som vil bli påbegynt 
allerede til våren.
 Undertegnede deltok på 
folkemøtet i forbindelse 
med høringen av areal
planen for Kongsvinger. 
Byplanleggingen ble 
dømt nedenom og hjem 
av  ekspertene og ga nok 
litt bakoversveis både hos 
rådmann og ordfører. 
Småklatting både nord og 
sør i byen og ettergivenhet 
fra pressgrupper synes å 
ha styrt utbyggingen – i 
den grad det kan kalles 
styring. Heldigvis ser det ut 
til at fylkesmannen nå ser 
alvoret og vil finne midler 
så kommunen får en fast 
byarkitekt.
 Hva så med distriktene 
– og Austmarka? Hytte
felter er nevnt, men når det 
gjelder boligtomter er kun 
kommunens egne tomter 
på Austmarka markedsført, 
ikke de privateide  regulerte 
tomteområdene. Nei, vi 
må nok selv gå foran og 
gjøre en innsats skal vi få 
til en befolkningsvekst 
på Austmarka. Det skulle 
ikke forundre oss om det 
er her vekstpotensialet 
ligger – i større grad enn i 
Kongsvinger by.

Bjørn Dybing
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AUSTMARKARUNDEN

Marnstuen Media AS støtter Austmarkingen  
med layoutproduksjon og trykk.

Leder

Julemarked
9. klasse ved skolen vår arrangerer et Julemarked utenfor 
Joker lørdag 13. desember fra kl. 9.00 til 14.00. Salg av 
juletrær, nek, godterier og kaker. Det serveres gløgg og 
 pepperkaker. Inntekten går til Polentur til høsten.

Åpent hus
Historielaget inviterer til åpent hus på Arstun lørdag  
13. desember fra kl. 11.00 til 14.00. Servering av gløgg og 
 pepperkaker. Salg av kalender, bøker, hefter, kart etc.

Julebad
Historielaget inviterer alle til julebad i røykbadstua på Tunet 
lørdag 20. desember. Møt opp til hyggelig samvær i varme 
omgivelser. Det blir også bading lørdag 31. januar og lørdag 
28. februar. Badstua er varm fra kl. 14.00

Juletrefest
Brødbøl vel arrangerer juletrefest søndag 11. januar kl. 
17.00 på Brødbølskolen

Juletrebrenning
Fredag 9. januar blir vi kvitt juletrærne og bærer jula ut. 
Møt opp foran kirken kl. 18.00 og hjelp til med å bære 
det store juletreet til Tunet for brenning av store og små 
juletrær. Etterpå samles vi i Bråtastua for å gjøre slutt på 
kakerester og skvetter etter jula.

Historielaget
Tirsdag 3. februar kl. 19.00 er det bildekveld på Arstun 
hvor gamle bilder vises på skjerm. Onsdag 18. februar kl. 
19.00 vil det bli vist en film med historisk tilsnitt.

2. dags fest
Idrettslaget inviterer til gammeldags juleball på Samfunns
huset 2. dag jul kl.19.00. Det blir musikk av Solid Unit fra 
Eidskogen. Påmelding innen 15. des. til Tormod  
62 81 69 10 eller Kristin 62 81 25 67.

Juletrefester
Barnehagen og FAU arrangerer juletrefest søndag 4. juledag 
kl. 16.00 til 18.00 på Austmarka Samfunnshus. Servering 
og loddsalg. Nissen kommer.

Kirkekonsert
Søndag 8. februar vil Bygdekoret ha konsert med Georg 
Reiss og organist Ulf Nilsen. Se oppslag for nærmere infor
masjon.

Turstiene forfaller
I sommer har vi snakket 
med flere som har  benyttet 
turstiene i området vårt. 
Mange har hatt glede av 
turbeskrivelsen ”Turer og 
kulturminner på Austmarka” 
og kartene fra utmarkslagene 
som følger med. Men det er 
også noen som ikke finner 
fram i  terrenget og må gi 
opp turen. Årsaken er som 
regel at det er dukket opp 
nye hogstfelt som ikke blir 
ryddet og at veiviserne har 
forsvunnet.
 Vi ser også at opp
lysningsstavlene til 

 utmarkslagene mangler 
informasjon, slik at her er 
det en god del å gjøre til 
våren. For det første bør vi 
gå  gjennom alle beskrevne 
ruter og se om beskrivelsen 
er god nok og passer i  dagens 
terreng. I en eventuell ny 
 utgave av turbeskrivelsen bør 
det også være med merkede 
turløyper og kultur minner 
på Varald skogen og nord i 
bygda. Videre må vi hen
stille til utmarkslagene om 
at de ser over merkingen og 
opp daterer informasjonen på 
sine oppslagstavene. Hogst

feltene må også ryddes der 
hvor merkede turløyper går 
gjennom feltet. Det å ha et 
godt merket turterreng betyr 
mye for trivselen og hjelper 

også på å gjøre bygda mer 
attraktiv som bosted. Derfor 
oppfordrer vi til en skikkelig 
innsats på dette feltet til 
våren.

Ikke alltid like trivelig med vindfall over stien. Her må det motorsag til.

God Jul!

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.
 Vi ber våre lesere om hjelp til å skaffe annonsører. 
Interesserte kan henvende seg direkte til redaktøren eller 
per epost til bjorn.dybing@east.no eller telefon  
62 82 56 93, mobil 913 37 126 .
 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 
salgannonser. 
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Austmarkingen  
– et samarbeidsprosjekt?
Austmarkingen har nå kommet ut i 6 år og er blitt godt 
mottatt både lokalt, blant utflyttede austmarkinger og 
andre som liker å følge med i hva som foregår i bygda 
vår. Bladet trykkes i 200 eksemplarer 5 ganger i året 
og vi har rundt 160 faste abonnenter. Resten selges 
 gjennom Joker.
 Wenche Lønhøiden var initiativtaker og startet bladet 
mens hun satt i styret til Austmarka Utvikling (AU) og 
det er fremdeles AU som eier bladet og er økonomisk 
ansvarlig for driften. Arbeidet har hele tiden vært basert 
på frivillig innsats, men med en godtgjørelse for direkte 
utgifter til produksjon og distribusjon.
 De tre første årene påtok Wenche seg alt arbeide med 
bladet, dvs skriving, layout, trykk og distribusjon. Da 
Bjørn overtok redaktøransvaret for 3 år siden, var det en 
forutsetning at noen andre overtok ansvaret for layout 
og trykk. Her har Gunnar Lukerstuen støttet oss med 
profesjonell hjelp og bidratt til en vesentlig forhøyning 
av kvaliteten på bladet.
 Tiden er nå moden for neste trinn. Flere krefter må 
settes inn for å sikre bladet en framtid. Det betyr at vi 
må styrke redaktørstaben når det gjelder oppsøking av 
nyheter, reportasjer og annen tekst. Også velforeningene 
i bygda bør bidra i langt større grad enn i dag. Idretten 
bør også ha sin faste kontakt, og andre lag og foreninger 
bør benytte bladet i større grad med forhåndsomtaler og 
reportasjer fra deres aktiviteter. Skolen har allerede lovet 
å være en medspiller, men det viktigste av alt – flere må 
dele på ansvaret for at bladet skal komme ut.
 Distribusjonen bør også overlates til andre enn redak
tøren. Det er for så vidt en grei og begrenset jobb som 
består av følgende:
•	 Oppdatering	og	utskriving	av	adresselapper	 
 (etiketter) på en PC 
•	 Hente	bladet	ferdig	stiftet	hos	Marnstuen	Media	 
 og sette adresselappene på baksiden
•	 Fordele	ca	60	eksemplarer	lokalt,	frankere	 
 og sende ca 100 i posten
•	 Følge	opp	innbetalingene	og	vedlegge	giroer	 
 når aktuelt.  

Vil du være med å sikre Austmarkingen en framtid? Ta 
kontakt med redaktøren, så finner vi ut av hva du best 
kan bidra med.

1. og 2. klasse fram-
førte teaterstykket 
”Bygda som glemte 
julen” av Alf Prøysen 
med fullsatt sal.

Teaterforestill-
ingen var riktig 
spennende syntes 
Alida Kolsgaard og 
Jesper H. Strømstad. 
Heldigvis endte alt 
bra til slutt.

For vel ett år siden dro 3 
lærere fra skolen vår sammen 
med rektor på utvekslings
tur til Bosnia. Dette var 
etter en ide framsatt av en 
tjenesteman i den norske 
LOT  (Liaison Observer 
Team) som da var stasjon
ert i Bosnia. Turen gjorde 
et uut slettelig inntrykk på 
deltakerne både når det 
gjaldt stedets blodige historie 
og dets skolevesen. Med 
seg hadde de både gaver og 

En venn i Bosnia
Sangkoret består av rundt 50 elever fra 1-6 klasse og blir ledet av Wenche Valla.

skolens læreplan, oversatt til 
engelsk for anledningen, og 
et reiseopplegg som omfattet 
besøk av forskjellige skoler, 
blant annet hovedskolen 
 Todorovo Elementary School 
nær byen Bihac og skolens 
tilhørende subskoler, i alt 6 
stykker.
 Forskjellen mellom vår 
egen og skolen i Bosnia var 
stor på mange  områder. 
Her fantes ingen skole
busser, elevene måtte selv 

kjøpe sine skolebøker og 
 reklameplakater hjalp 
til med å sponse skolen. 
Videre var det dårlig med 
undervisningsutstyr og 
skole bygningen var i forfall 
etter krigen.  Når det gjaldt 
det faglige var det  derimot 
mye positivt. Elevene 
var  konsentrerte og langt 
fremme for sitt årstrinn. 
Lese, skrive og regne var 
hovedtema de 3 første årene 
og i tredje klasse skrev de 
allerede med løkkeskrift og 
regnet med likninger. 

 Selv om økonomien i 
Bosnia er skral, var det 
ikke mangel på gjest
frihet,  forteller Berit, 
Mary og Trude. De hadde 
også samtaler med 
 utdanningsministeren 
i Bihac og ordføreren 
i  kommunen, Velica 
 Kladusa, og det ble 
utvekslet  erfaringer med 
skole systemet i de to 
landene. Det ble straks 
klart at her var det mye 
å lære av hverandre, men 
hvordan? 

 – Foruten å utveksle 
 erfaringer mellom lærerne 
ved de to skolene tenkte 
vi oss at elevene på trinn 
48 burde få sine person
lige brevvenner ved skolen 
i  Bosnia. Dessuten må 
vi tenke på en gjenvisitt. 
Men det vi har brent for 
nå i sommer og i høst er 
først og fremst å hjelpe 
 skolen der nede økono
misk.  Gymnastikksalgulvet 
 manglet planker flere 
steder og var derfor svært 
 farlig. Det fantes hel
ler ikke garderober med 
dusj der. Derfor kom vi 
på ideen om å spandere 
på dem et nytt gulv i 
gymsalen. Ideen om nytt 
gulv fenget blant  elevene 
våre og de har gjort en 
kjempeinnsats for å skaffe 
penger i hele høst. 

Elevenes egen-
produserte varer ga 
mange penger i kassa.

Loddsalget alene ga 
en inntekt på 40.000,- 
kroner

Svibler i dekorerte potter viste seg å være en god salgsvare.

 På skolens åpne dag i 
 begynnelsen av  november 
fikk vi se  resultatet 
av  jobbingen. Hele 
 gymnastikk salen var full 
av gjenstander som elev
ene hadde snekret, sydd, 
dekorert og malt. Og inne 
på skole rommene var det 
både teater og sang samt 
en trivelig kafé. Det  krydde 
av vel villige kjøpere og 
 handelen gikk unna. Lærerne 
hadde også i høst startet 
et lotteri med mange fine 
gevinster og til sammen kom 
det inn 40.000,  kroner 
bare på dette.  Sammen med 
inntektene på den åpne 
dagen er det nå samlet inn 
rundt kr. 80.000, til nytt 
 gymnastikkgulv.
 Det neste målet nå er 
penger til en ny visitt der 
gaven kan overrekkes.
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Bedre mobil- og bredbånddekning
Inne på Varaldskogen og områdene nordover har det i lengre tid vært dårlig dekning 
for mobiltelefonen og mange har heller ikke hatt muligheter for å få bredbånd. AUs 
prosjektansvarlig innen telekommunikasjon, Roy Stenbråten har fulgt opp denne saken 
og kan nå komme med et par gladmeldinger:
 

Julepresang 1, GSM-dekning:
Antennemasta inne ved Sikåberget har stått oppe en stund klar for drift, men har 
manglet radioforbindelse med omverdenen. Nå ser det ut til at dette kommer i orden 
allerede 10 desember, og da skal det ikke gå mange dagene før vi har GSMsignaler til 
Varaldskogen, Mitandersfors, Kartbråtan, Trosholmen, Dragonmoen og Dragalvika. 
Det er Telenor som bygger ut med GSMsignaler fra masta på Sikåberget. Vi er spente 
på hvordan dekningen blir i disse områdene. Fastboende, hytteeiere, campere, jegere, 
fiskere, skogsentreprenører og stivandrere hilser tjenesten velkommen. Det er i dag 
store arealer med dårlig eller ingen mobildekning i dette området. 
 I tillegg til tale via GSM så tilbys det GPRS/EDGE dataoverføring, men mobilt 
bredbånd av typen UMTS/3G/Turbo 3G blir ikke en tjeneste i denne omgang. Denne 
bredbåndsteknologien har for kort rekkevidde pr. i dag. Les mer om mobilt bredbånd 
på: http://www.telenor.no/privat/mobil/abonnement/mobiltbredband/
 

Julepresang 2,  
bedre bredbåndskapasitet 
For alle som har bredbånd fra Varald sentral kan vi med glede melde om at det er 
en oppgradering av kapasiteten på gang. Utbygging av ADSL til de tre sentralene på 
Austmarka skjedde i 2005 etter initiativ fra AU og har vært en suksess. Siden oppstart 
har det kommet til mange brukere og kapasiteten til sentralene har hatt behov for 
utvidelser. Sentralene på Austmarka og Brødbøl fikk sine utvidelser i 2007 og Varald 
sentral får en utvidelse om kort tid. Det er Telenor som foretar oppgraderingen, men 
endringen får positiv virkning for alle som har ADSL fra sentralen, uansett hvem som 
leverer abonnementet.
 

Trådløst bredbånd fra Direct Connect
Utbygging av trådløst bredbånd i regi av Nordic Connect med delfinansiering  gjennom 
Staten og Glåmdals regionsråd er avsluttet. Nordic Connect har bygd ut trådløst 
bredbånd bl.a. til Dragonmoen og Jammerdal. Utbygging skjedde på bakgrunn av 
bestillinger når dette var teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Det er fortsatt mulig 
å bestille abonnement hos Nordic Connect, men den opprinnelige utbyggingsplanen 
med statlige midler er avsluttet. Les mer på: www.directconnect.no .
  

Trådløst bredbånd fra Ice
Ice er en annen  løsning for mobilt bredbånd som har vært tilgjengelig en del steder 
på Austmarka et par år. Rekkevidden for signalene er bedre enn GSM, men oppnådd 
hastighet varierer som annet mobilt bredbånd med avstanden til senderen. Les mer om 
løsningene på www.ice.no .

Også barna synes det er gøy med dugnad. Her ryddes og 
bortkjøres plassen for krattskog.

I nesten 10 år har Brød
bøl Velforening gjort en 
kjempe innsats for å skape 
et senter for uteaktiviteter 
på bade plassen ved Ut
gardsjøen. Nå i høst er 
det siste avsluttende løftet 
tatt og bygda kan glede 
seg over et førsteklasses 
 anlegg med fotballbane, 
2 badmingtonbaner, en 
sandvolleybane samt en 9 
hulls minigolfbane. I tillegg 
er det satt opp to små hus: 
 en skiftebu og en romslig 
do. Ved stranden ligger 
det også en ny flytebrygge 
hvor vel medlemmene kan 
leie båtplass for en rimelig 
penge. En idyllisk gangbru 
skiller parkeringsplassen fra 
baneanleggene.
 Austmarkingen avla 
området et besøk under 
høstens siste store dugnad, 
da alt skulle gjøres ferdig. 

Aktivitetssenteret på Brødbøl  
– et kjempeløft

Det sosiale 
ved dugnader 
er ikke minst 
viktig. Koses-
tund med kaffe 
og kaker hører 
med.

Mekanikergjengen forbereder støping av minigolfbanen.

Her var det stor aktivitet 
på alle områder. Rundt 25 
arbeidsvillige i alle aldre 
gjorde siste finpuss med 
 rydding av buskas, grus
ing og raking av banene, 
 maling og støping av mini
golfbanen. Og innsatsen 
var vel verdt det, for nå er 
anlegget godkjent!
 – Hele området var 
gjengrodd da vi startet 
her i 1997, forteller Rune 
Vestbekken. Før den tid, 
tilbake til 1940 tallet, 
var dette området der 
 fotballaget Dristig hadde 
sine  treningsøkter og 
 kamper. Det var på den 
tida Austmarka kunne 
stille med 7 Alag. 
 Klubben og Dristig IL ble 
nedlagt og etter den tid er 
det Brødbøl Vel som har 
overtatt alle forpliktelsene 
for området.

 Det store nærmiljø
prosjektet som nå raskt 
går mot  avslutning, 
ble startet i 1999 og er 
 finansiert av spillemidler 
i to omganger med til 
sammen kr.352.000,.
Total budsjettet er på kr. 
788.000. For en relativt 
liten velforening har dette 
prosjektet vært et stort løft. 
For å få spillemidler kreves 
det ca 50 % egeninnsats i 
form av dugnader, hvilket 
betyr i praksis mellom 2 
og 3tusen registrerte timer. 
Ikke så rart at det har tatt 
sin tid å få anlegget ferdig.
 – Til oppfylling og 
planering er det gått med 
ca 1000 kbm fyllmasse, 
 forteller Rune. Heldigvis 
har vi store  ressurser i 
bygda når det gjelder grus 
og transport. Med  traktor 
og tilhengere hadde vi 
aldri blitt ferdige, men 
maskinførerne har stilt 
opp med store redskaper 
og det meste av grusen har 
vi fått av Sture Karterud 
og Jan Erik Svendsen og 
grave arbeidet er for det 
meste utført av BjørnUlf 
 Østgård. Vi har også spedd 
på inntektene med å legge 
opp og selge ved fra tomte
området her. 
 At det også er flinke 
håndverkere i denne 
grenda framgår tydelig 
av  kvaliteten på arbeidet 
som er utført, både når 
det gjelder snekkerier og 
det mekaniske arbeidet 
som er utført. Vi ønsker 
Brødbøl lykke til med det 
nye  anlegget og ser fram til 
friske dueller på alle baner.
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Har du vært innom hjemmesiden til Austmarka  
www.austmarka.no i det siste? Her vil du finne linker til 
forskjellige aktiviteter. En av de nyeste på listen og som pirret 
vår nysgjerrighet var linken til Viking Jakt og Fiske, med 
adresse Brødbølveien på Austmarka.
 Dette er et firma dannet av Assem Abdalla og som han 
driver hjemmefra med salg over internett. Vi har tatt en prat 
med Assem for å høre mer om hans produkter og hvordan 
det er å drive internettbutikk fra Austmarka. 
 Assem er gift med Hanne Larsmon og paret har bodd 
mange år i USA, men i fjor bestemte de seg for å flytte til 
Norge. Austmarka var da et naturlig valg. Paret har to små 
barn og Assem vil gjerne være mest mulig sammen med 
disse, derfor passet det utmerket med en internettbutikk.
  Jeg har vært aktiv sportsfisker i USA og har valgt ut kval
itetsprodukter jeg kjenner fra denne tiden, sier Assem. Han har 
også erfaring fra friluftsliv der borte og har valgt ut en rekke 
produkter der han kan gå god for kvaliteten. Blant produktene 
finner vi fiskestenger med all slags  tilbehør, kikkerter og kikkert
sikter, Maglite LED lommelykter, Letherman universalverktøy 
og Peltor øreklokker. Dette er saker han stort sett har på lager, 
men han kan også skaffe spesielt utstyr hvis det er ønsket.

Vestbredden – mot innspurten
Det har vært jobbet med 
turstien Vestbredden i hele 
sommer og det ca 350 meter 
lange strekket fra Bukk
holmen opp til eiendommen 
70/159 (Hilde og Mikael) 
er gjort ferdig. Nå gjenstår 
å opprette en forbindelse til 
turstien fra nord.
 Prosjektgruppa er enig i 
at den beste løsningen vil 
være en 20 m lang bru over 
til østsiden der kommunen 
har et pumpeanlegg. Det vil 
sikre en tilgang fra Sagå veien 
og enkel tilkomst for beboere 
og barnehagen på Austbo. Et 
annet alternativ er å fortsette 
stien langs åa videre nord
over og komme opp ved 
brua på Åbogenveien. På sikt 
kan man så arbeide for å få 
en helårs gangbru over til 
brann stasjonen, slik at man 
unngår den trafikkfarlige 
kjørebrua.
 Det siste alternativet er 
å lage en sti rett opp mot 
Åbogenveien fra der stien 
slutter i dag. Kombinert med 

Assem kan  garantere 
at innholdet i denne 
pakksekken fra 
Watershed holder 
seg tørt – uansett  
behandling.

Viking Jakt & Fiske – et Austmarkaforetak
 Assem har også en del agenturprodukter, det vil si at 
han er eneimportør til Norge og selger disse produktene 
kun til butikker og butikkkjeder. Blant annet har han 
fått  agenturet på firmaet Watershed sitt utvalg av vanntett 
emballasje i form av bager og sekker. Disse er spesialformet, 
alt etter anvendelsen og er laget for virkelig røff behandling. 
Merket er velkjent blant fjellklatrere, kano og kajakk
padlere og andre som er avhengig av vanntett innpakking 
for jakt  eller turutstyret. Friluftsmannen Lars Monsen 
kjenner dette utstyret fra sine turer i Alaska og Canada, 
og har gratulert Assem med valget. Nå prøver han ut noen 
andre produkter Assem markedsfører, vanntette poser i 
forskjellige størrelser for oppbevaring av fyrstikker, kart, 
kamera etc. Disse posene er garantert vanntette ned til 60 
meters dyp og tåler store mekaniske påkjenninger uten å 
feile. Assem forteller at disse produktene vil bli omtalt i 
Monsens nye bok.
 Foreløpig har ikke salget nådd de store høyder, men  Assem 
har stor tro på foretaket sitt og ikke minst – nå kan han være 
hjemme med barna og passe butikken derfra. Gå inn på 
Austmarkas hjemmeside og finn linken til Assem. Vi ønsker 
ham og familien lykke til.

en gangbru tvers over elva vil 
dette gi en sikker skolevei, 
men vil kreve brøyting hvis 
den skal benyttes om vinteren.
 Ikke alle alternativene er 
like lette å gjennomføre i 
praksis, men prosjektgruppa 
ønsker å utrede alle for å se 
hva som lar seg gjennomføre 
nå – og på sikt. Prosjekt
gruppa er for øvrig interes
sert i å høre din mening 
om hvorledes sluttetappen 
bør utformes, så send din 
 mening til redaktøren av 
dette bladet (se siste side) 
eller ta kontakt per telefon 
eller epost.
 Til nå har vi vært heldige 
og fått finansiell støtte fra 
flere hold til å gjennom
føre turstien. Kommunen 
var de første som støttet 
oss (kr. 50.000,). Så søkte 
vi om tippemidler og på 
tredje forsøk fikk vi klaff 
med et bidrag på rundt 
150.000, kroner. Sammen 
med en dugnadsinnsats 
verdt 100.000, kroner 

og fylkeskommunale 
vassdragsmidler ga dette 
oss turstien opp til Bukk
holmen, inklusive to bruer, 
hvilebenker og fiskeplasser 
for eldre og handikappede.
 Det neste strekket nord
over er blitt mulig gjennom 
flere bidragsytere, hvorav 
beløpet fra Gjensidigefondet 
har vært det største. Andre 
bidragsytere har vært:
•	 Tilskudd	til	friluftsliv	 
 fra Fylkesmannen i  
 Hedmark.
•	 Fylkeskommunale	 
 Vassdragsmidler.
•	 Sparebanken	Hedmark.

Det er videre gitt et tilsagn 
fra Direktoratet for natur
forvaltning. Dette er penger 
som først vil bli utbetalt 
når arbeidet med videre
føringen er gjort og krever en 
egenandel på 50 % gjennom 
dugnadsarbeider. 
 Kostnadene med videre
føringen av turstien vil 
avhenge av valgt trase, 
men en 20 m lang gang
bru vil antakelig komme 
på rundt 200.000, 
 kroner. Vi  fortsetter derfor 
å sende søknader for å 
sikre en god løsning på 
sluttetappen.

Stien nordover ligger vakkert til der Sagåa drar seg dovent forbi. 

Det er mange som savner 
den årlige Austmarka dagen 
– kanskje helst de eldre 
som minnes utkledninger, 
morsomme opptog i bygda, 
fotballkamper i kostymer og 
ikke minst – fantastisk bra 

av Austmarkadagen slik de ble 
 arrangert av Kjerret, Brødbøl 
og Austmarka Vel fram til 
2004 er det liten hensikt å ta 
opp igjen. Det må noe nytt til.
 Hva med en revy? Tettst
eder mindre enn Austmarka 
har klart det, og med stort 
hell. At det finnes lokale 

krefter i bygda som syntes 
det ville være moro å prøve, 
er vi overbevist om. Over 
Jul vil vi derfor sammen kalle 
til en idedugnad, og hvis 
interessen og grunnlaget er 
godt nok, setter vi i gang 
med forberedelsene. 
 Vi sees!

skuespill i Bergkollparken.
 I styret i Austmarka Vel har 
vi diskutert mulighetene for 
å ta opp igjen denne dagen, 
eventuelt inkludere den i an
dre aktiviteter i bygda. En ting 
er imidlertid klart – en kopi 

Austmarkadagen – en ny giv?

Stien sett nordfra mot Bukkholmen. 
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I høst har vi kunnet lese i avisene at Statens vegvesen 
i Hedmark er godt fornøyd med forslaget til stats
budsjett for 2009. I Glåmdalsdistriktet er det 
satt av 16 millioner kroner til investeringer og 
etappevise forbedringer, men hva betyr dette for 
 Austmarkingene?
 Vi har spurt Bjørn Dyben dal, byggeleder i  Statens 
vegvesen, om hva disse investeringene går ut på og når 
vi kan forvente bedre veier her i vårt distrikt.
 – Når det gjelder Rv.200 Masterudveien til Torsby 
er denne foreslått som en del av stamveien  mellom 
Bergen og Gävle, sier  Dybendal. På Masterudveien 
fra Mortåa til  Masterudkrysset er det allerede gjort 
store for bedringer, slik at det nå er de neste 6 km 
nordover fra Masterudkrysset til Femoen som står 
for tur. På denne strekningen vil det bli investert 67 
mill. kroner. Grunnarbeidet er for så vidt gjort på 
hele  strekningen – det er ervervet grunn og gjort en 
del hogst, slik at oversikten er blitt bedre. Nå vil veien 
bli opp arbeidet i 7,5 m bredde og det jobbes nå med 
byggeplan. Målsetningen er å få lyst ut prosjektet på 
anbud til våren 2009. I løpet av høsten 2009 håper vi 
at dette strekket blir asfaltert.
 Dybendal har også gode nyheter om Fv.345 
Åbogen veien. Her skal det legges fast dekke  mellom 
Vangen Sag og Samfunnshuset. Men først må det 
gjøres grunn erverv, avskoging, grøfting og enkle 
 utbedringer.  Prosjektet er nå i startfasen, og arbeidet 
vil begynne i løpet av 2009.
 Det som opptar Austmarkingene mest når det 
gjelder vei nå, er  strekningen på riksvei 202 mellom 
Solberg bru og Samvirkelaget. Austmarka Utvikling 
gjennomførte en underskriftskampanje i 2006, og 
fikk nesten 500 underskrifter på våre krav om bedre 
og tryggere vei. Så langt har ikke dette ført til noen 
håndfaste utspill eller planer fra Vegvesenets side. 
Austmarkingen har derfor tatt kontakt med Amund 
Sjøvik ved Statens vegvesen i Kongsvinger for å høre 
om det nå foreligger noen konkrete planer for denne 
veistubben.
 – Vi har utarbeidet et  skisseprosjekt som skal danne 
grunnlaget for å melde inn forslag til en  handlingsplan 
for tids rommet 2010 til 2013, sier Sjøvik. Dette er i 
forbindelse med en nasjonal transport plan, en plan 
som skal be handles i Stortinget, men det er Hedmark 
fylke som avgjør prioriteringene for riksveger som ikke 
er stamveger.
 Sjøvik er fullstendig klar over hvilken dårlig 
standard det er på RV202 gjennom Austmarka og har 
mottatt mange klager. Han regner med at det vil koste 
67 mill. kroner bare å gjøre nødvendig innretting av 
veien samt skave av og fylle på i dumpene. Først må 

Parkeringsbot?

Veiene våre - hva skjer? Interessert i hage?
Alle med egen hage vil nå og da ha behov for å rådføre seg med andre hageeiere, 
enten det gjelder blomster, frukttrær eller grønnsaker. Mange er også på jakt 
 etter ideer og forslag til å gjøre hagen så trivelig som mulig.
 Gartner Øivind Lund i Graslia inviterer nå til å være med å danne et 
hage selskap for Austmarka og omegn. Dette er tenkt tilknyttet Det norske 
 hageselskap, avdeling Hedmark.
 Å ha et lokalt hageselskap gir mange fordeler – man kommer sammen og 
lærer av hverandre, inviteres til utflukter og foredrag og får gunstige kjøp på 
bøker og hageartikler. Som medlem av Hageselskapet får man også årlig 10 
numre av bladet Norsk Hagetidende i postkassa og gratis konsulenttjenester per 
telefon, epost eller brev.
 Vil du være med å fremme hageglede og hagekultur, så snakk med eller ta en 
telefon til Øivind på nr. 628 26 061

Er du interessert i å dyrke blomster, frukt eller grønnsaker, 
så ta kontakt med Øivind

Nå har vi fått det første 
”Parkering forbudt”skiltet 
på Austmarka. Den vesle 
bakken i Rinnaveien ved 
kirken og opp mot skolen 
har vært et bra sted å ty til 
når det har vært stor trafikk 
til kirken og parkerings
plassen er full. Noen 
setter også bilen sin her 
for å få kort gangvei inn til 
kirkegården.
 Men nå er det slutt. 
Skilt er kommet opp og 
Vegvesenet vil ikke ha biler 
parkert i denne veien i det 
hele tatt. Årsaken er ganske 
innlysende: Ved en  eventuell 
brann på skolen må 
 brannbilene kunne komme 
fram her, noe som kan bli 
vanskelig med biler i veien. 
Så dette må vi respektere. 

Det er tydelig at det hersker 
flere oppfatninger av hva 
som er det rette navn på 
holmene utenfor  Holmen 
Mølle. Øya lenger nord 
– Bukkholmen – er det 
 derimot ingen tvil om. I 
forrige nummer av Aust
markingen har vi kalt 
denne for Nordre Bukk
holmen og den største ved 
Mølla for Søndre Bukk
holmen. Navnet Jutholmen 
har tydeligvis også vært 

Gjutholmene – det rette navn?
benyttet, men det har vært 
uklart hvilken holme dette 
er og hvor navnet stammer 
fra.
 Etter hva vi senere har 
hørt har Sagåa tidligere 
hatt navnet Jutåa og alle 
holmene ved Mølla ble kort 
og godt kalt Jutholma. Jut 
kommer antakelig av det 
svenske gjut, som betyr å 
støpe. Spørsmålet nå er om 
det har vært et støperi av et 
eller annet slag langs åa. På 

Det er to store og en liten holme ved Holmen Mølle. Nå viser det seg at alle holmene her ved 
Holmen Mølle gikk under felles navnet Jutholma.

AU – nytt styre til våren
Til våren er det valg av nytt styre til Austmarka 
 Utvikling. Både formann og et par styremedlemmer er på 
valg. Tidligere erfaring tilsier at arbeidet med å finne nye 
 kandidater bør starte i god tid før årsmøtet. Styret i AU 
 henstiller derfor leserne om å foreslå kandidater og melde 
om disse til Morten Skoglund, telefon 905 23 234,  
eller epost skoglund@east.no eller til en av styre
medlemmene: Aino Bekken, Åge Sletten, Torgeir Lia, 
Espen Jahnsrud eller Bjørn Dybing.

Vi har opplevd en veldig 
hyggelig vekst i salg av 
kostymer til både voksne 
og barn, sier butikkene. 
Sikkert bra for dem, men 
hører denne  amerikanske 
skikken for feiring av 
Allehelgensdag hjemme 
i Norge? Ungene har det 
sikkert moro og det unner 
vi dem, men mange hadde 
gjerne sett at de heller holdt 
tradisjonen med julebukk 
i romjula vedlike. Før var 

det jo vanlig at både voksne 
og barn gikk gardimellom, 
sang litt utenfor døra og ble 
bedt inn på kaker og noe å 
drikke. Faren for at det er 
fremmede som har skumle 
hensikter burde ikke være 
stor, og man kunne jo også 
varsle over telefonen på 
forhånd at nå kommer det 
besøk. Det hadde i alle fall 
vært hyggelig om vi kunne 
oppleve flere julebukker enn 
Halloweenbesøk i år.

Det hadde vært hyggeligere om det sto noen julenisser utenfor døra.

Skremmende suksess

norsk har vi yrket gjørtler, 
som er en metallstøper, 
det vil si at han støper 
gjenstander av bronse og 
 messing, men det finnes 
mange mulige former for 
støping. 
 Hvis noen av våre 
lesere sitter inne med opp
lysninger som kan hjelpe 
oss med å avklare navne
opprinnelsen og finne rett 
navn, så ta kontakt med 
redaktøren.

det utarbeides ny reguleringsplan og erverves grunn på 
strekningen.
 I 1927 ble en søknad om å trafikkere denne vei
strekningen med tilhenger avslått grunnet veiens  dårlige 
beskaffenhet. Veien er riktig nok blitt noe bredere, men 
trafikkeres i dag av opp til 22 m lange tømmerbiler med 
vekter opp mot 50 tonn. Det må være på tide at noe blir 
gjort, men noen spesiell grunn til å være optimister er det 
vanskelig å finne i Sjøviks svar.
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God Jul!

Samvirkelaget – hva nå?
Som kjent er Samvirkelaget solgt. Det betyr at leieavtalen 
med området som Håndverkslaget disponerte i første etasje 
er sagt opp. Vevstuen i den gamle butikken var en trivelig 
møteplass for alle i bygda, men nå er det slutt. Lenge så det 
mørkt ut med å finne egnede lokaler til rundt 10 vevstoler, 
men i dag er de vel installert over brannstasjonen. Disse 
 lokalene ble tidligere disponert av Fritidsklubben, men har 
stått ubrukt i lengre tid.
 En effektiv dugnadsgjeng satte seg i sving og fikk raskt lagt 
nytt gulvbelegg, maler kosten ble svingt og i løpet av 14 dager 
var lokalene klare og flyttingen av 10 vever kunne ta til. Nå 
gjenstår det bare å få bedre arbeidslys, men dette ser også ut til 
å gå i orden snart.
 Austmarkingen har snakket med de nye eierne av 
Samvirke laget og det er helt klart at hensikten er å gjøre 

Håndverkslaget har funnet seg vel 
til rette over brannstasjonen og er i 
full gang med vevingen. 

om huset til boliger. I første omgang skal det lages 3 nye 
leiligheter i første etasje. Arbeidet med disse vil begynne på 
nyåret og leilighetene vil antakelig være klare til innflytting 
ut på sommeren. På sikt kan det også bli 2 nye leiligheter 
i lager bygningen, slik at det til sammen blir 7 leiligheter i 
huset.  Da får vi håpe at det finnes et marked for disse, slik at 
vi slipper å se mørke vinduer igjen. 
 Er du interessert i mer informasjon så ring Tom på telefon 
932 10 011.


