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Vatnestrøm Grendepost  —  April 2021 

Frivil- lig med-
lemskap koster kr 200 per husstand / år og betales til Grendelagets bankkonto nummer 

Styret 2021 

Det nye styret med god korona-avstand.. 



Styret 2021 

Leder: Nina Bekke  
Nestleder: Gina Sagstuen  
Kasserer: Rudi Mitander Ingebrethsen 
Styremedlemmer: John Tomas Homme (ikke avbildet), Aslak 
Fjermedal, Svein Tarald Omestad og Alexander Tveit. 

Oppfriskning av lekeparken 

Årsmøtet 2021 

På grunn av Koronarestriksjoner ble 
årsmøtet holdt digitalt. På årsmøtet 
gikk vi blant annet gjennom årsbe-
retningen, styret presenterte regn-
skap og budsjett, det gjorde også 
undergruppene. Det ble også be-
stemt, med flertall på avstemning, at 
Aktiviteten skal få kr. 55.000 til vide-
re oppussing av lokalet. Ønsker du 
mer informasjon angående årsmøtet, finner du referatet på Jo-
ker Vatnestrøm.  

Lørdag 24. april fra klokken 14.00 blir det rydding og stell 
av lekeplassen i Bakkane. I hovedsak må vi rydde frem veie-
ne inn til lekeplassen, og klippe og stelle inne i selve lekepar-
ken. Apparatene er i fin stand, men sanden i sandkassen må 
byttes ut. Vi håper at det blir godt oppmøte denne dagen, om 
du har mulighet så gjerne ta med hekksaks, ryddesag, rake, 
spade, trillebår, eller liknende.  

Husk på avstandsregler ang Korona! 



Søppelplukking 

Vi ønsker å rydde opp litt langs veiene før 17. mai, og arrange-
rer derfor søppelplukking mandag 3. mai. Oppmøte utenfor Ak-
tiviteten klokken 17.00. Håper å se mange! 

17. mai 

På grunn av Korona blir det i år også en annerledes 17. mai. I 
år, som i fjor, ønsker vi å arrangere bilkortesje og båtkortesje. 
Dersom du ikke har anledning til å delta i kortesjene, oppforder 
vi til å stå å se på langs veien/vannet.  
 
Bilkortesje: Oppmøte ved Aktiviteten, gratis is til alle barn. 
Oppmøte kl. 10.45, avreise kl. 11.00. Vi kjører gjennom bygge-
feltet, deretter kjører vi direkte til Birketveit. 
 
Båtkortesje: Oppmøte ved bryggeanlegget kl. 16.45, avrei-
se kl. 17.00. (Bildet er fra fjorårets arrangement.) 



Post til Grendelaget:   vatnestromgrendelag@outlook.com  

Utleie av Aktiviteten 

 

 
Kontaktinfo: 
Grendelaget: Nina Bekke, 971 94 072   
Aktiviteten:Turid Løyning Homme, 958 97 867 
 
Vi oppfordrer alle til å støtte Vatnestrøm Grendelag med grasrotan-
delen på norsk tipping og med medlemskontigenten.  

Aktiviteten er pusset opp og kan leies til møter, barnebursda-
ger, osv. slik som før. Pass på koronareglene! Det er håndsprit 
på huset, og det kommer snart nye dispensere til sprit, såpe og 
tørkepapir. Ny steamer til oppvasken ble montert tidligere i år. 
 
Vil du leie Aktiviteten, ta kontakt med Turid Løyning Homme, tlf. 
958 97 867. Sjekk gjerne kalenderen som ligger på Facebook 
på Vatnestrøm Forum. Der vil du se hva som skjer på Aktivite-
ten, og når det er ledig (og andre ting som skjer i bygda). 
 
Priser: 
Privat arr. dag/kveld (bursdag, vennetreff                         300 kr. 
Privat arr. helg (konfirmasjon, dåp                                    500 kr 
Leie av servise (til større selskap som konfirmasjon        200 kr 
Lag/ foreininger                                                                 Gratis 
 
Rydd og støvsug/vask etter deg slik at det er greit for de som 
kommer etter. 


