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Vatnestrøm Grendepost  — Mai 2022 

Frivillig medlemskap koster kr 200 per husstand / år og betales til Grendelagets bankkonto 
nummer 2920.57.03495.  FaceBook: https://www.facebook.com/groups/121524218046807/ 

Nytt styre 

 

Styret konstituerte seg selv ved forrige styremøte, men vi fikk  
dessverre ikke tatt bilde av det nye styret. Vi presenterer likevel styret 
her: 
- Nina Bekke, fortsetter som leder 
- Nina Skisland, nestleder 
- Finn Tore Homme, kasserer 
- Aslak Fjermedal, fortsetter som styremedlem 
- John Tomas Homme, fortsetter som styremedlem 
- Alexander Tveit, fortsetter som styremedlem 
- Tina Lunden, styremedlem 
 
 

Dugnadslista: 
 

Etter et par år med Korona, tørker vi nå støvet av dugnads-listen. Vi 
begynte med listen i 2019, vi tar kontakt med folk i bygda og hører 
om de kan bidra med ulike ting, som for eksempel å lage ei  
vaffelrøre, være julenisse, bake ei kake, osv. Denne liste-ordningen 
ble vedtatt på årsmøtet i mars 2019. Selv om det i utgangspunktet er 
vi (styret) som skal ta kontakt med dere, blir vi veldig glade dersom 
noen melder seg frivillig til diverse i forkant av et arrangement.  
 

Alle som bidrar noteres ned på lista 



Post til Grendelaget:   vatnestromgrendelag@outlook.com  

17. mai på Vatnestrøm 

    Hurra! Endelig kan vi ha en normal 17. mai feiring!  
 
Vi møtes utenfor aktiviteten klokken 09:00, før vi går sammen i tog 
rundt byggefeltet. Etter en god innsats i 17. mai toget samles vi for 
deilig frokost i hallen. 
 

Vi møtes 16. mai kl 19:00 for å rigge til inne i hallen, og setter  
veldig pris på hvis noen kan komme å hjelpe til. Vi skal sette frem 
stoler og bord, henge opp flagg, og pynte litt. Håper på å se deg! 
 
Dette blir gøy, og vi gleder oss veldig! Men for at frokosten skal 
kunne gjennomføres er vi helt avhengig av hjelp! Vi steller i stand 
mat, og gjør det meste klart dagen før, men ingen i styret har  
mulighet til å ha ansvaret for frokosten på selve dagen. 
Dersom du har mulighet til å hjelpe, ta kontakt snarest med noen i 
styret 

Søppelplukking: 
 

Vi ønsker å gjøre bygda vår ren og pen før 17. mai. Derfor vil vi  
samles for en felles søppelplukking! 
Vi møtes mandag 9. mai klokken 17:00 utenfor Aktiviteten. Etter 
plukkingen vil det bli servert drikke og kake. 
 

Håper mange har mulighet til å delta 


