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Erik Trøen Leder 
Per Harry Øien Kasserer 
Håvard Tollefsen  
Preben Negård 
Kristian Toften 
Vara 
Lars Ola Karlstad  
Pål Roen 
 
Arbeidsutvalg 
Per Øystein Østensen 
Åsmund Bryhn 
Øystein Toften 
 
 
 
Øst-Kjølen blir stadig mere brukt og vi får flere og nye gjester hvert år. Det er hyggelig. Litt mye 
søppel i juni men knallbra resten av året. Men det du tar med deg inn av emballasje bør du også 
kunne ta med deg hjem. Tomme brus/ølbokser er lettere å bære ut enn inn. Disse brenner heller 
ikke, så ta med alt som ikke hører hjemme i naturen hjem igjen.  
 
Isfiske i mars ble dessverre vanskelig grunnet enormt med overvann. Men vi prøver igjen i år.  
 
I mars hadde vi med oss 27 eldre gjester med scootertransport til en rundtur på Kjølen. Både 
Skårnsjøen og Ljørbua ble besøkt i et flott vær. Stor-Elvdal Røde Kors og Lions Club Stor-Elvdal er 
med som arrangører. Dette ble en uforglemmelig kjempehyggelig dag og vi gleder oss allerede til 
neste år. Så vi tar turen igjen i år. Stor-Elvdal kommune har gitt oss en flerårig tillatelse. Dette var 
en perfekt dag. Vi kommer tilbake med påmelding i februar og turen blir 14. mars.  
 
Årets stordugnad er toppdekket med fjellmasse på Bakmyrveien, men det så mørkt ut i starten. 28. 
juni var alt klart unntatt fjellmassen, så den dugnaden ble avlyst. Så kom et enormt regnskyll i 
august som gjorde store skader på Storsjøveien. Men med stor velvilje fra våre kjære 
entreprenører kom vi i mål 28. september. Da er det kjørt på 1200 tonn med fjellmasse. Spesielt 
skal Arne Olsbakk Transport ha ros, de alene kjørte på halvparten av toppdekket pluss at de stilte 
med vals. Øvrige som var med i år var Trond Velten, Tronfjell Maskin med lastebil og høvel og 
Brødrene Oskarsen. Øivind Birkebekk og Erik Trøen har jobbet på dugnad. Tilslutt må vi takke 
sponsorene i årets prosjekt med Gjensidigestiftelsen som den klart største, Janne og Knut på 
Øvergard, Mobilgrus, Midt-Østerdal Landbrukssenter og Stor-Elvdal kommune. Til sammen er 
prosjektet en kostnadsramme på 560.000,- der vi kun har betalt ca 60.000,-.  Ca 35 bedrifter og 
enkeltpersoner har bidratt. Se bilder fra i år. Hele prosjektet ligger på facebook.       
 
 
 



 
Vakkerbu var vårt første store prosjekt siden Skårnsjøhytta i 1948-53. Vi hadde lite penger og 
vinduer og inventar var billig. I vintere har vi oppgradert Vakkerbu. Det ble bra. 
 
Neste prosjekt er ei tretopphytte ved båthuset på Skårnsjøen. Administrasjonen gikk inn for 
dispensasjon og Planutvalget ga oss den enstemmig. Dette tror vi vil gi foreningen et nytt løft og 
besøk av nye brukergrupper på Øst-Kjølen. Spesielt mange yngre følger med dette prosjektet.   
 
Økonomien har vi fortsatt god orden på. 
Grasrotandel var ca 58.000,- og mva refusjon var 20.000,- i 2019. Underskudd som budsjettert på 
ca 40.000,- , men så har vi da også brukt 135.000,- på veien.   
 
Tilslutt takker vi alle våre samarbeidspartnere, grunneiere på Kjølen og alle som ellers bidrar til at 
Kjølen er det flotte området det er. Øst Kjølen også kalt vesle Femundsmarka. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


