ÅRSBERETNING 2007
ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG

Grendelaget startet aktiviteten med samling for store og små ved ridebanen på Ettestad
Langfredag. Folk koste seg med grilling, lek og moro.
Årsmøtet blei som vanlig gjennomført Langfredag i lavoen.
Slikt styre m.m. ble valgt:
Leder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Ungdomsrepresentanter
Revisor
Valgkomité

Arne Ettestad
Marit Røsvik
Per Halvor Ettestad
Nils Kåsa og Nina Ettestad Herfoss
Linn Marie Herfoss og Åse Helene Vrålstad
Olav Ettestad
Gunnar Skarstøl (leder), Berit Ettestad og Knut Olav Vrålstad

Den tradisjonelle og populære St.Hansferingen ble gjennomført på Svenskodden. Som vanlig
var det et stort, flott bål, ”natursti” og fiskekonkurranse.
Olsokhelgen arrangeres flåtefestivalen. Festivalen har blitt en tradisjonell og populær aktivitet
i grendelaget. Da samles mange mennesker seg til sosialt samvær på Bjårvann. Her er det
bading, grilling, lek og moro til langt ut i de små timer.
Kulturhistorisk gruppe har hatt flere møter og mye informasjon om nedlagte plasser langs
Bjårvann og i Kåsgrenda er registret. Det er laget et hefte som er ment som et foreløpig utkast,
slik at de som har kan ha mer informasjon om enkelte av plassene kan gi tilbakemelding om
det. Dette er for å kvalitetssikre best mulig det som skrives ned, og at flest mulig er med på
dette arbeidet.
Kulturhistorisk gruppe arrangerte 3 turer til nedlagte plasser. Den første turen fant sted 6. Mai
og omfattet Risvik, Siris, Dalane, Øygardsdalen og Østkåsene. 03. Juni gikk turen til
Kåsgrenda, nærmere bestemt Eikrem og Dampenes. Den siste turen gikk av stabelen 01. Juli
med flåtetur til Fjellet. Her bidro Per Naas med mye kunnskap og informasjon. Det var veldig
god oppslutning om alle turene, til tross for en del regn.
Fotballbanen er blitt flittig brukt til treningskamper en del onsdagskvelder gjennom hele
sommeren.
I regi av hestegruppa er det avholdt kurs i naturlig hestehold v/Anne Hafstad som i første
rekke konsentrerte seg om stell av høver i forbindelse med overgang til barfot, som nå alle
hestene på Ettestad har gått over til, med stort sett bra resultat.
Året ble avsluttet med nyttårstur på Snartfjell. Snartfjellturen med fakkeltog ned igjen på
nyttårsaften, har også utviklet seg til å bli en av lagets tradisjonelle aktiviteter.

I etterkant av sist årsmøte møtte leder og Nina Ettestad ledelsen i Drangedal bilruter og
representant for VestViken Transport for å legge fram vårt syn på den uforsvalige
skolebusstransporten i grenda. Transportør fasholdt at de fulgte gjeldende regelverk og at de
økonomiske konsekvensene ville bli store om f.eks krav om sikkerhetsbelter for skolebusser
ble innført. Grendelaget bør vurdere videre arbeid med denne saken. Barneombudet har i
vinter tatt denne saken opp med stortinget. Nord Trøndelag Fylkeskommune har nå vedtatt å
påby sitteplasser med belte til all skolebarntransport !
Grendelaget har i 2007 etter søknad til kommunen om kulturmidler mottatt kr 6000.- i
tilskudd til ridekurs og kr 3000.- til innsamling og formidling av lokalhistorie.
Videre har laget fått tilsagn om kr 2000.- til målnett og kr 3000.- til ride/sykkelsti til Oseid
etter framlegging av dokumenterte kostnader.
Det har i løpet av året blitt arbeidet videre med den vedtatte ordning med driftsavtaler mellom
Drangedal kommune og grendelaga. Det er bestemt at det Østre Bjårvann, Bostrak og
Fjellgårdane grendelag (+ Tørnes?) skal opptre som en enhet i en av avtalene med
kommunen. Det er satt av kr 500.000.- i 2007 for hele kommunen som primært er tenkt til
vedlikehold/drift av grendehus, men også andre formål kan komme inn i ordningen. Arbeidet
med konkretisering av avtalen begynner rett over påske.
Styret vil takke alle som har bidratt med arbeidsinnsats, oppmøte på arrangementer og/eller
økonomisk støtte til lagets aktivitet i 2007.

For styret i Østre Bjårvann Grendelag.

Arne Ettestad
Leder.

Referat fra årsmøtet i Østre Bjårvann Grendelag,
avholdt langfredag 21. mars 2008.

Møtet ble avholdt i lavvoen ved Ettestad kl. 19.00
Tilstede var Arne Ettestad, Gunnar Skarstøl, Per Halvor Ettestad, Laila Ettestad, Nina Ettestad
Herfoss, Berit Ettestad, Nils Kåsa, og Øystein Røsvik.
Arne Ettestad har vært formann i året som har gått, og han ledet møtet.
Øystein tok notater og utarbeider et referat.
Årsmeldingen ble gått gjennom og godkjent, likeledes regnskapet som Per Halvor orienterte
om.
Medlemsoversikten viser at det er 24 familiemedlemskap og 4 enkeltmedlemmer, tilsammen
ca 70 personer.
Valg.
Gunnar Skarstøl ledet valgkomiteen, og han og Berit Ettestad var tilstede. Knut Olav
Vrålstad var møtte ikke. Styret fortsetter i hovedsak som tidligere, men noen endringer ble
det.
I valgkomiteen går Berit Ettestad ut, og det ble Siw Anita Johnskås som tar hennes plass.
I fiskegruppa går Morten Ettestad ut, og han foreslo Frode Johnskås som sin etterfølger.

Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Ungdomsrepr.
Revisor:

Arne Ettestad
Marit Røsvik
Per Halvor Ettestad
Nils Kåsa
Nina Ettestad Herfoss
Linn Marie E. Herfoss og Åse Helene Vrålstad.
Olav K.P.Ettestad

Aktiviteter i laget.
Hva som har skjedd i året som har gått står i årsberetningen som er utsendt alle medlemmene.
Det har vært en jevn og relativt stor aktivitet i laget.
Det har ikke vært avholdt styremøter i året som har gått.
Troligvis vil styret avholde et møte sammen med Bostrak og Fjellgårdane grendelag om
fordeling av midler fra kommunen. Disse midlene ble for øvrig frigjort fra
veivedlikeholdsbudsjettet i kommunen, kunne Arne opplyse om.
På møtet ble det delt ut hefter som historie/turgruppa har samlet sammen stoff til om nedlagte
plasser. Dette heftet vil sendes til samtlige betalende medlemmer. Det bes om tilbakemelding
på eventuelle feil og mangelfulle opplysninger innen 15. mai, slik at en kan få et slikt hefte så
godt kvalitetssikret som mulig.

Dersom det kun blir enkelte ark som må fornyes, vil de korrigerte arkene ettersendes, slik at
de kan limes eller stiftes de inn selv, fremfor å skrive ut hele heftet på nytt. Anmerkniger
sendes for enkelthets skyld til Øystein.

Saker som ble tatt opp.
Siden forrige årsmøte har Arne E. og Nina hatt møte med Drangedal bilruter. Dialogen ble
opplevd som lite konstruktiv, med liten forståelse fra bilrutene for at kvaliteten på minibussen
er for dårlig.
Laget for øvrig er selvgående, og lederens oppgave dreier seg hovedsakelig om å søke om
tilskudd og midler. Gruppene for øvrig organiserer seg selv.
Planlagte aktiviteter.
Gunnar Skarstøl vil sørge for en oppslagstavle ved Sandskrysset. Det tar han som et prosjekt
sammen med sine glade hjelpere.
Ved Hestevelta har Gunnar holdt parkeringsplassen som ligger på velteplassen til Bård åpen
vinterstid, og nå skal den også gruses opp slik at den blir bedre egnet i våte perioder i
sommerhalvåret. Den har blitt mye benyttet.
Turgruppa vil prioritere å få rydda den gamle flåterstien som gikk langs elva ned til osen i
Oseidvannet.
Videre satser vi på turer den første søndagen i måneden, slik vi hadde i fjor, med oppmøte i
Skarstølkrysset kl. 10.00. Når tid vi starter er litt væravhengig, men antagelig søndag 4. mai.
Hestegruppa har planlagt en rideløype over til Oseid. Denne kan gjerne kombineres med gang
og sykkelsti.
Det kom inn et forslag om en fotballcup i forbindelse med St.Hans helga, troligvis søndag den
22 juni. Per Halvor skal se på dette.
St. Hans feiring på Svenskodden blir som vanlig i alle år.
Flåtefestival foreslås å legges til lørdag etter Olsok, den 2 august.
Nyttårstur til Snartfjell
Samling på Langfredag kl. 13 eller 14.00 neste år, med årsmøte kl. 19.00.
Møtet ble avsluttet ca kl 20.30
Arne Ettestad kaller inn til neste styremøte.
Se for øvrig web.adresse: http://ettestad.com – Grendelaget.
Vedlagt i kopi:

Ref. Ø.Røsvik.

Årsberetning.
Regnskap
Hefte fra historiegruppa til de som ikke har fått utlevert.

