
ÅRSMELDING FOR ULLERN GRENDELAG  

2019 

Styret i Ullern grendelag har i 2019 bestått av: 

Velaug Herud, leder 

Atle Snapa, nestleder - for Fjelltun i.l. 

Svenn Breiby - for Ullern samfunnshus 

Kenneth Heimdal - for Ullern boligfelts velforening 

Helene Ullerlien - for Ullern sanitetsforening 

Solveig Kristoffersen - for Rusken 4H  

Geir Kristoffersen/Trond Ellefsrud - for Ullern ungdomslag 

 

Heidi Spigseth Mengkrok - revisor 

 

Det har vært avholdt 2 styremøter  (og et ble avlyst pga for mange forfall). Ellers har det foregått en 

del kommunikasjon pr. e-post.  

Grendelaget arrangerte  julegrantenning med underholdning av Anita Ihler og Terje Ottesen  (på 

gitar), Saniteten bakte kaker og deltok med servering av gløgg og pepperkaker, kaker og kaffer - og 

nissen kom med poser..  Geir fra UULog Atle fra FIL hjalp til med utplassering av bord/stoler. Det var 

stort oppmøte og et vellykket arrangement.  

Fjelltun i.l.  tok seg av  St.Hansfesten på idrettsplassen i år, mens grendelaget sponset kull og 

tennvæske. 

Videre har flere fra styret deltatt på styremøter og årsmøte i Sør-Odal grenderåd. Leder i grendelaget 

deltok på stand for Sør-Odal grenderåd på Reunion på Kongsvinger (arrangement for å få folk til å 

flytte tilbake til distriktet). 

Ingen fra Ullern grendelag deltok på "stand" på gjestebudet som ble arrangert på SIAP. 

 

Våren 2019 hadde vi mange møter med Sigurd Skyrud ved Skarnes videregående for å få ferdig vår 

hjemmeside. Flere har kommet med tilbakemeldinger på at det ble en bra hjemmeside, også fra folk 

utenfor Ullern.  Både Atle, Svenn, Marit G. og Torill S. fra USH deltok på disse møtene, der vi til slutt 

fikk et resultat som vi kunne publisere. Via denne siden www.ullerngrendelag.no kan man lese om 

alle lag og foreninger i Ullern og  man kan bestille leie av samfunnshuset, noe som gjør at Torill (som 

nå har overtatt jobben med utleie), får en digital oversikt over ledige/bortleide tidspunkt.  

 

I  2019 ble det søkt om tiltaksmidler fra Sør-Odal grenderåd til gapahuk på Langdalstoppen og 

projektor, lerret og lydanlegg til samfunnshuset.  Vi  fikk innvilget ca kr 22.000 til gapahuken. I tillegg 

søkte vi om å få overført resterende midler (ubrukte) fra 2018, kr.17.900. Dette ble innvilget. 

Gapahuken ble fraktet fra Kongsvinger fengsel av Bjørn Aanerud,  den ble fraktet inn til plassen på 

Langdalstoppen i juli (mens det enda var tørt i bakken). I september ble den satt opp på dugnad av 

Fjelltun i.l., både store og små snekkere. Mange stilte, både fredag og lørdag og gjorde en stor 

innsats. Gapahuken har blitt benyttet veldig mye siden den sto ferdig;  den første "hytteboka" er 

allerede utskrevet. Vi må kunne kalle det en suksess. "Gubbegjengen" er hyppige gjester og har gjort 

en stor innsats her; med bl.a. hogst og vedkapping. og  Atle har kjørt opp mange vedsekker.   Vi 

takker for stor og god innsats her.  



Det ble bestilt nye veivisere som skulle vise til gapahuken i september!! Etter utallige purringer ble 

det denne uka lovet at de skulle komme neste uke... 

 

Vi søkte også grenderådet om midler til projektor, kr 20.000, som vi fikk innvilget. I tillegg ble det 

søkt Sparebankstiftelsen om kr 20.000; her fikk vi kr. 10.000. Da det lenge var igjen midler i 

grenderådet for 2019, søkte vi om en tilleggsbevilgning, pga at vi kjøpte et anlegg som var dyrere enn 

søkt på. Vi søkte også på kulturmidler; begge disse ble avslått. 

 

Det tok tid før vi fikk satt i gang installeringen av dette anlegget. Det ble antydet at dette skulle være 

gjort "på noen timer", men vi skrev februar 2020 før det var ferdig. Det ble veldig sene kvelder og  

mange timer på de som "sto på" her: Atle dro det hele i land ved å finne tidspunkt for dugnaden, Kim 

Kristoffersen var elektriker, Glenn (som solgte anlegget, Power Årnes) og Atle var montører og 

Kenneth fra "vellet" var med (når det passet for ham), kanskje flere var med også.. De som har testet 

anlegget, er veldig fornøyd, men dessverre kom korona-pandemien og ødela for benytting av dette; 

foreløpig. Vi hadde planlagt en formiddagstreff i april, men denne ble selvfølgelig avlyst. 

 

Det har vært flere møter i Sør-Odal grenderåd der temaet samfunnshus og etterbruk av skolene har 

vært oppe. Det er lovet et tilskudd til de samfunnshusene som har mistet skolen sin som skal dekke  

driftsutgifter over 3 år med 75, 50 og 25%. Deretter kan det bli en utfordring for å få det til å "gå 

rundt".  "Jeger- og fisk" er nye leietakere i kjelleren, sammen med dartklubben. 

 

Ullern ungdomslag v/ Geir Kristoffersen og Trond Ellefsrud har jobbet og jobber fortsatt aktivt mot 

kommunen for å få til aktivitet i skolelokalene, bl.a. mot e-sportmiljøet. 

 

Vedr. søknad om tiltaksmidler i 2020: Leder sendte ut en forespørsel om forslag til søknad på 

grendemidler. Det kom ikke inn noen forslag. Undertegnede møtte opp på årsmøtet til Fjelltun i.l. og 

luftet spørsmålet der. Forslag var å søke midler til lys rundt fotballbanen (for rundløype). Dette store 

prosjektet til Fjelltun i.l. er kostbart og de mangler foreløpig mye midler. Det ble derfor bestemt at vi 

skulle vente litt med dette og heller gjøre arbeid med stiene i området rundt Vardelia - gapahuken. 

Her har det vært svært bløtt i vinter/vår. Vi ønsker å leie fliskutter, fylle de verste hullene med flis og 

å legge klopper for lettere framkommelighet. Vi  har også søkt om kjøp av 3 utebord, et ved 

gapahuken og 2 for plassering i Støa. 

Det er totalt søkt om kr 66.700 for 2020. 

 

Ullern, 20.5.2020 

 

v/Velaug Herud  


