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Vatnestrøm Grendepost — Mars 2017 

Fra venstre: Rudi Mitander Ingebrethsen (kasserer), Tonje 
Sølvskar (styremedlem), Nina Skisland Askekjær (leder), Mai-
Lin Amunden (styremedlem) og Tomas Belland 

Det nye styret i Grendelaget 

Frivillig medlemskap koster kr 200 per husstand / år og betales til Grendelagets bankkonto 
nummer 2920.57.03495. Web-adresse: http://vatnestromgrendelag.velnettbeta.no/ 

Vi ser frem til et nytt og spennende år med dere,  
flotte bygdefolk! 



Foruten styret, som er nevnt på forsiden, har grendelaget føl-
gende personer i diverse verv: 

 
Varamedlemmer: Trine Vatne, Tina Lunden og Robert 
Lunden. 
 
Revisor: Yngvar Bakken. 
Redaktør av grendeposten: Inger Eik. 
 
Valgkomiteen: Camilla Mjåland, Gina Sagstuen og Louise 
Syme Bay Ramse. 
 
Kalenderkomiteen: Ivar Mjåland, Tommy Berg Andresen, 
Linda Rosenberg og Petter Mjåland. 
 
Bryggekomiteen: Jostein Mykjåland, Sondre Rosenberg 
og Jørg Mykjåland.  
 
Av saker som ble behandlet kan nevnes: 
 
 regnskapet gikk i overskudd med ca. 3000 kr. 
 Frivillig medlemskap økes fra 100 til 200 kr. 
 Det har blitt opprettet noen undergrupper: Ei sosialgruppe 
og ei tomtegruppe. (Se mer om dette nedenfor) 
 FAU tar saken om skolenedleggelse videre. 
       
 
Den nyopprettede sosiale gruppa har som formål å legge til 
rette for en del sosiale aktiviteter for bygdas innbyggere. 
Spørsmål kan rettes til Åse Omestad, Telf,: 37 96 18 24.  
 
Tomtegruppa er bakgrunnen for det «Tomtemøtet» som ble 
holdt  noen dager etter årsmøtet. Man vil prøve å øke tilflytting 

Kort referat fra årsmøtet 



Erik Askekjær og Karoline 
Wiik: Filip Askekjær 
 
Jan Vidar Aune og Jonna 
Pernille Solberg: Jeppe 
Mathias Solberg Aune 
 
Dawid og Ania Kaluza:  
Dominik 
 
John Are Ramse og Char-
lotte Karlsen:  
Jenny Linnea Kjellemo 
Ramse 
 
Robert og Tina Lunden: Mikael Lunden 
 

Dugnad ved bryggeanlegget  

Pletter til nye Vatnestrøm-borgere  

Bagasjeromsalg 

Søndag 7. mai kl 12 er det igjen 
klart for et nytt Bagasjeromsalg. 
Det vil også bli kiosksalg. 
Standplasser kr 50 pr bil.  
Ta med deg venner og familie og 
kom!! 
Vi håper vi ser nettopp deg. 

Det vil bli holdt dugnad for båtplasseiere 24. og 26. april kl. 
17.00 nede ved bryggene. 



E-post:  inger@eikweb.com             Tlf. 32700815 / 90541441  

Søppelrydding før 17. mai  

Det nærmer seg sakte men 
sikkert den store dagen, Nor-
ges nasjonaldag. Vi skal igjen 
diske opp med en deilig fro-
kost til bygda. Det blir oppmø-
te på parkeringsplassen nede 
ved Vatnestrøm Oppvekst-
senter kl. 09.00. Der vil Ive-
land skolekorps spille for oss 

mens vi går i tog rundt byggefeltet for så å gå opp i hallen og 
spise frokost. Det vil koste 50 kr pr voksen fra 13 år og gratis 
for barn 0-13 år. Gratis is til alle barna.  
Vi setter veldig pris på om dere vil hjelpe oss litt å rigge ned litt 
før dere går.  
Håper at så mange som mulig tar turen opp for å nyte en 

17. mai på Vatnestrøm 

Kontakt styret 

Torsdag 11. mai er det på tide å få ryddet litt og 
gjøre det fint før 17. mai, derfor håper vi at vi ser 
så mange som mulig av dere. 
Vi møtes ved hallen på Vatnestrøm og fordeler oss 
i grupper. Vi møtes igjen ved hallen der det vil bli 
servert boller, saft, kaffe og selvfølgelig is til barna.  

Nina Skisland Askekjær (leder): 41284374 
Rudi Mitander Ingebrethsen (kasserer) 41640472 
Tonje Sølvskar (styremedlem) 48039321 
Tomas Belland (styremedlem) 91128754 
Mai-Lin Amundsen (styremedlem) 46746703 


