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ÅRSMELDING 2015
Styret har bestått av:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem

Barbro Stordalen
Annette Fagerberg
Nina Jarstad
Hanne Lien
Bård Lien
Tina Ofstad-Pettersen

Vara til styret:
Trude Thosand
Silje Vaa
Magne Olesrud
Varamedlemmene har vært kalt inn til samtlige styremøter, slik at de er oppdatert på hva som skjer og har
i tillegg hatt ansvar for – og medvirket til diverse oppgaver.
Valgkomite:
Annette Fagerberg
Regnskapsfører:
Eggerud Finans As – autorisert regnskapsfører.
Revisor:
Siden vi benytter autorisert regnskapsfører, og regnskapet er forholdsvis enkelt, så er det ikke nødvendig
med revisjon i tillegg.

Aktiviteter
Møter i 2015:
Det har vært avholdt 12 styremøter, 1 årsmøte, 1 åpent idedugnadsmøte, 1 arbeidsmøte ang. Tour of
Norway, 2 arbeidsmøter ang. Øyan, 2 arbeidsmøter ang. Haustmarknaden og 1 arbeidsmøte ang.
Nissemarsjen.
Medlemmer:
Medlemstall i 2015 er 13 enkeltmedlemmer og 62 familier. Det er en liten nedgang fra året før. Målet er å
øke medlemstallet og inntekt fra kontingent. Dette gjøres ved tidlig utdeling av brev i postkassene og god
informasjon om aktivitetene i utviklingslaget. Kontingentsatsen ble tatt opp på årsmøte i fjor og det ble
vedtatt øking for 2016.
Austbygde Sentrum:
Arbeidet med Sentrum er så godt som avsluttet. Det gjenstår noen få ting som Utviklingslaget følger opp.
Ferdiggjørelsen av sentrum ble markert med en høytidelig åpning i forbindelse med Haustmarknaden
19.september 2015. Selve åpningen ble et økonomisk spleiselag (ca 50/50) mellom Tinn Kommune og
Austbygde Utviklingslag. Det var Utviklingslaget som tok initiativ til åpningen og som sto for den praktiske
gjennomføring.

Bygdemellom
Dette prosjektet har startet opp i løpet av 2013 og arbeidet har fortsatt i 2014 og 2015. Representanter fra
Austbygde Utviklngslag sitter i styret. Det har vært jobbet videre med utvikling av Sjøtveit, Øyan og
Sandven – og sammenknytning av ulike naturområder med f.eks. bruer. Det jobbes også videre med
gang/sykkelsti mellom Austbygde og Atrå. I 2015 ble det gjennomført et skilteprosjekt og det er kjøpt inn
skilt til Øyan som skal settes opp våren 2016. Prosjekt Bygdemellom avsluttes i 2016.
Øyanområdet:
Sigve Reiso og Siri Strandrud er Austbygde Utviklingslag sine hovedansvarlige for kulturlandskapet i Øyan.
Sigve har utarbeidet en kultur-skjødselsplan for området som er godkjent av Fylkesmannen i Telemark og
som har resultert i økonomisk tilskudd i form av øremerkede midler. Et knippe frivillige personer har hatt
ansvar for tilsyn/vedlikehold for sine respektive områder i Øyan. Disse skal fortsatt følges opp og det blir
en rullering av frivillige ved behov. Utviklingslaget har i årets løp jobbet med å få flere ressurspersoner på
banen. Det har stadig vært behov for hogst i Øyan for å få mer lys til kulturlandskapet. Den årlige slåtten
måtte utsettes på grunn av flom og ble litt provisorisk avviklet på en fin måte. Det var en skoleklasse fra
Atrå Skole som var med, og Jenny Grønn hadde en liten omvisning og innføring i kulturlandkapet. Det var
tradisjonen tro servering av mat.
Fotballbanen og ballbinge:
Etter at det har blitt ryddet og hogget trær i 2014 har fotballbanen blitt brukt som samlingssted for
aktiviteter sommer og vinter. Fotballbanen blir islagt på vinteren så det er skøytebane her. Det har
kommet ønske om en ballbinge, så Utviklingslaget har tatt initiativ i samarbeid med Tinn Idrettslag. I 2015
er det søkt og kommunen har godkjent prosjektet. Det er søkt om midler fra offentlige sponsorer og flere
lokale sponsorer har gitt tilsagn om støtte. Det har vært befaring med leverandør og det planlegges
igangsetting våren 2016.
Vårdugnad:
Den tradisjonelle vårdugnad i bygda har stadig økende deltakelse og har samtidig blitt en sosial begivenhet
som avsluttes med sosialt samvær og mat på Sandviken. Vårdugnaden er et samarbeid mellom Dølehalle
og Austbygde Utviklingslag.
Månedlig quiz:
Etter at Salemannprosjektet tok initiativ til quiz i 2014, har Utviklingslaget overtatt stafettpinnen og
arrangerer quiz på Sandviken en gang i måneden. Det har vært en suksess hvor 5 – 9 lag deltar hver
gang.
Tour of Norway
For første gang var Tour of Norway lagt til Tinn med en etappe som ble avsluttet på Rjukan med
etterfølgende etappe gjennom Austbygde. Dette var lørdag i pinsa og Utviklingslaget arrangerte i
samarbeid med Tinn Idrettslag folkefest i Sentrum. Sentrum ble pyntet med bjørkeløv og flagg og det var
barnesykkelløp og smaksprøver av setermat. Utviklingslaget påkostet underholdning v/ Harald Nesse og
Knut Nyheim, noe som skapte liv og stemning i sentrum. Det var også andre aktiviteter og servering denne
dagen.
Haustmarknaden
Til den årlige haustmarknad har det vært et ønske om å få flere ressurspersoner til å ta ansvar for
arrangementet. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som jobber med haustmarknaden. Føringene er at
det skal selges produkter relatert til markens grøde og som kommer fra natur og dyr Det har kommet
innspill om å utvide temaet til også å omfatte håndverk o.lign. Dette avgjøres av årsmøte.
Åpning av Sentrum
Utviklingslaget ønsket å markere det nye sentrum med en åpning i forbindelse med Haustmarknaden. Etter
henvendelse til Tinn Kommune som ikke ønsket å ta initiativ, sponset kommunen arrangementet med
10.000 kr. Dette dekket ikke mer enn halvparten av utgiftene til arrangementet, siden Utviklingslaget
hadde ønske og planer om underholdning og servering. Ordføreren kom til stede og klippet snora hvoretter
barn fra barnehagen slapp 200 hvite og blå ballonger opp mot himmelen som symbol på den økte
trafikksikkerhet i Sentrum. Det var underholdning ved Harald Nesse og Co og Rjukan Janitsjarorkester. Det
ble servert gratis kaffe og bløtkake til publikum på parkeringsplassen ved Ljåsmeden. Arrangementet ble
en stor suksess og det var ca. 500 besøkende på marknaden og åpningen.
Nissemarsj
Styret besluttet å droppe julegrantenning på grunn av mindre og mindre oppslutning. 3-4 personer utenom
styret tok initiativ til en ny tradisjon – Nissemarsj i regi av Utviklingslaget, men med egen arbeidsgruppe.
Det var start fra Sansehagen ved Tinn Helsetun og fakkeltog til Sentrum. Underveis ble julegrana tent ved
Helsetunet. I sentrum sto julegrana tent og det ble gang rundt juletreet. Heretter var det servering av grøt
inne på Dølehalle v/ ”Strikkedamene”. Det var beregnet grøt til 130-170 personer og det møtte over 200.
Dette ble en suksess som forhåpentligvis blir en tradisjon.

Juleutsmykning / Juleverksted
Etter at Utviklingslaget har hjulpet Gaby i gang med juleverkstedet, ble det i fjor bestemt at Utviklingslaget
trekker seg ut og Gaby står for det selv. Utviklingslaget sponset 5.000 kr. i likhet med andre år. Gaby har
signalisert at det har vært lite folk på juleverkstedet, men hun har selv produsert mer til juleutsmykkingen,
blant annet også med lyssetting.
Profilering:
Det er fortsatt et mål at det skal være profilering i en form for bannere i Sentrum og ved innfallsveiene.
Utviklingslaget har vært avventende på grunn av kommunens Verdensarvstatus og venter på innspill fra
Tinn Kommune vedr. felles profilering ved alle innfallsveier til Tinn og felles profilering på Rjukan og i
bygdene.
Austbygde Utviklingslag har en hjemmeside: www.austbygde.no og facebookside: austbygde.no. Begge
sider brukes til å formidle informasjon og påminnelser til innbyggere og andre som ønsker å følge med på
hva som skjer.
Dølehalle:
Det har vært et godt samarbeid med styret i Dølehalle i det forløpne året. Det har vært positivt at et
styremedlem samtidig representerer styret i Dølehalle. I samarbeid med Dølehalle har A.U. arrangert en
vårdugnad med rydding av søppel o.lign. rundt Dølehalle - og ellers i bygda - i forkant av 17.mai. Vi jobber
for å opprettholde Dølehalle som flerbrukshus og samlingspunkt for ulike formål.
Gaver og tilskudd:
Austbygde Utviklingslag har gitt tilskudd til Juleverksted/juleutsmykning i Austbygde. Det er også gitt
tilskudd til 17.mai-komiteen og hundesøppelbokser ved hver av inngangene til Øyanområdet.
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