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Øst-Kjølen blir stadig mere brukt og vi får flere og nye gjester hvert år. Det er hyggelig. Etter noen
år med litt mer søppel har det i år vært mye bedre. 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.
Årets stordugnad er ljørbua på Brennkrok. Det er siste del av avtalen i makeskiftet. Der vi byttet
land mot vann og overtok ljørbua som vi kunne flytte til solsiden på Brennkrok. Sponsorer her er
Sparebank 1 Østlandet, Forstkandidat Myrbakken as, Berg og Sandboe as og Lia Gård. 12 mann
var med på en flott sosial dugnad i ei helg i januar og i vinterferien.
Isfiske i mars hadde rekorddeltakelse med 85 fiskere. Rett og slett en kjempedag med bare
positive deltakere. Det er svært lenge siden vi var så mange deltakere. Superdag.
Vi har hatt Villmarkskveld på Storstua med Halvor Sveen, det var en suksess. Kaker ble bakt på
dugnad. Mange takk. I april hadde vi avtalt og skulle ha med oss 22 eldre gjester med
scootertransport til en rundtur på Kjølen. Både Skårnsjøen og Ljørbua skulle besøkes. Dessverre
var det sludd denne dagen så turen ble avlyst. Men nå har vi en fireårig kjøretillatelse fra
kommunen. Stor-Elvdal Røde Kors og Lions Club Stor-Elvdal er med som arrangører. Så vi prøver
igjen i år. Dette gleder vi oss veldig til.
Vi arrangerte Fiskens Dag i marten for 22 gang. Fiske gikk kjempebra, spesielt Svarttjern var raus
med ørreten. Bra med folk var vi på dugnaden slik at vi hadde en hyggelig helg. Maten ble godt tatt
i mot og vi solgte bra med fisk. Overskuddet ble i underkant av 30.000,- som går til nye prosjekter
på Kjølen.
Ellers har vi pusset opp og malt doene på Skårnsjøen og Vakkerbu. Kongebilder er på plass og
resultatet ble bra. Brukte beiserester fra 1. etg på Skårnsjøen, så fargene er kjent fra før. I høst har

vi hatt den store hogstdugnaden med rydding rundt hyttene våre. Det blir lysere både i og rundt
hyttene. Solcella får også mere lys og ble mye ved til hyttene.
Vakkerbu var vårt første store prosjekt siden Skårnsjøhytta i 1948-53. Vi hadde lite penger og
vinduer og inventar var billig. Til vinteren skal vi oppgradere Vakkerbu slik at også den får seg et
lite løft.
Først var det for tørt å kjøre på grus i Bakkmyrveien. Så når vi endelig skulle prøve oss så hadde
alle våre snille entreprenører et voldsomt arbeidspress med alt de skulle ta igjen. Vi fant fort ut at
det ikke var rett å planlegge en dugnadsinnsats når de hadde så mye å gjøre. Derved er
veiprosjektet utsatt til sommeren 2019. Bærelaget er vi bare imponert over. Det holder seg godt.
Så fjellmasse oppå dette må bli bra. Her har vi fått tilsagn om støtte på 70.000,- fra
Gjensidigestiftelsen. Det er jo kjempeflott!
Økonomien har vi god orden på.
Grasrotandel var ca 62.000,- og mva refusjon var 34.000,- i 2018. Overskuddet er ca 101.000,-.
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.

Fiskekonkurransen med hele 85 deltaker og Vilmarkskveld med Halvor Sveen på Storstua.

