Bru til Seterberget i Andelva 2015.
EIF Vandrelag og Eidsvoll Frivilligsentral søkte høsten 2014
Gjensidigestiftelsen om kr. 200.000,- til ny bru ut til Seterberget i
Industrihistorisk sti i Andelva.
Gamle brua.

Oppslag i EUB, Eidsvoll og Ullensaker blad. Dugnadsånden lever «Ny bru til
Øya.
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Gjensidigestiftelsen representert ved Roy Nilsen, K.Bull As ved Ivar Sveen, EIF
Vandrelag ved Anne Haugstulen og Olav Berg. Eidsvoll Frivilligsentral ved
Jens Hegland, Joar Wenger og daglig leder Irene Engeskaug. Lørdag 27. juni
2015
Støpe jobben ble utført i juli. Litt forsinket, men meget solid skulle det vise seg.

Dette er gjengen som fikk bjelkene på plass. K.Bull AS, Åkerne Mek, EIF
Vandrelag og Eidsvoll frivilligsentral.
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Ingen tvil om at vi hadde noen utfordringer, men med en slik innstilling som
«kara» fra K.Bulll AS og Åkrene mek. AS hadde, var det ikke noe problem å
løse disse.

Eidsvoll kommune ved drift og Knut Fosshaug kom og hjalp oss med bjelkene.
Vi fikk også låne mye utstyr.
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På en vakker solskinnsdag kom bjelkene på plass.

Noen få timer etter at bjelkene var på plass er vi godt i gang med planleggingen
av brua. Nå er det treverket som skal på - jammen godt vi har Gjensidige
stiftelsen, som gir oss midler til mye flott aktivitet.
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Nå er vi i gang med treverket på brua, resten kommer de neste to ukene.

Mange frivillige gjorde en flott dugnads innsats på brua. Treverket vi bruker er
delvis sponset av Superwood, som forhandles gjennom Flaen saga I Hurdal.
Fint vi har gode naboer.
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Før kloppen ble festet, kom flommen....vannet steg og steg. Det ble noen
spennende dager. Ville brua holde??? Stropping ble løsningen for kloppen.

Seterberget står under vann, første prøvelse for brua.
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Det gikk bra, men brua var under vann to ganger i løpet av byggeperioden.

EIF vandrelag hadde laget rastebord og det kom godt med.

Dagen før åpningen fikk vi besøk av Ordfører Einar Madsen. Her var hele
dugnadsgjengen samlet til siste dugnaden på stien, som måtte repareres.
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Åpningen av brua måtte utsettes på grunn av flom, men når vi først fikk det til 8
september ble det en magisk dag. Seterberget kom frem fra vannet denne
ettermiddagen. Bare timer etterpå var holmen borte igjen.

Kultursjefen i Eidsvoll kommune Siv Krogh Østerholm, EIF Vandrelags leder
Anne Haugstulen og leder i Eidsvoll Frivilligsentral Irene Engeskaug.
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Gutta fra Gjensidigestiftelsen var på plass under åpningen.
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Siste innspurt, krakk og festing av klopp måtte vi få til før vinteren.

Vi har fått en utrolig flott plass.

Tusen takk til alle som har vært med å bidra. Under kommer en fullstendig liste.
Arbeidsliste Bru Andelva.
Uke 32
Tirsdag 4.8 og onsdag 5.8 Olav Berg, Anne Haugstulen og Jens Hegland klipper
og rydder stien. Dette må gjøres for at vi skal få frem krana. 15 timer
Uke 33
Mandag 10.8 uke 33 gjorde vi første forsøk på å heise bjelkene. Frivillige som
var med. Jens Hegland, Olav Berg, Anne Haugstulen, Ole Bjørn Nyberg. Torunn
Nyberg laget mat 26 timer
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Uke 34.
Tirsdag 18.8 andre forsøk, heise bjelker. Vellykket. Frivillige, Jens Hegland, Kai
Melby, Terje Nilsen og Olav Berg. 16 timer, pluss Bull.
Tirsdag 18.8 første bygge møte i bua. Henning Bendtsen har frivillig tatt på seg
ansvaret som byggeleder for tre arbeidet på brua. Han har laget material lister og
forstørret tegninger med mål. Frivillige var Arne Roth, Jens Hegland, Terje
Nilsen og Olav Berg 10 timer
Onsdag 19.8 Reiste Jens Hegland og Olav Berg til Flaen saga og kappet
materiale til dekke på brua. De plukket også ut alt materiale som skulle beises til
gelenderet. 14 timer
Torsdag 20.8 Jens Hegland og Arne Roth «forborer» alle skruehullene til dekke
på brua. Arne Roth lager også pluggene. Henning Bendtsen og Irene Engeskaug
støpte understøp på bjelkene. 14 timer frivillig.
Fredag 21.8. Arne Roth jobber på snekkerboden og lager propper. 6 timer
Lørdag 22.8 Henning Bendtsen og Irene starter på brua. Vi legger et første legg
som eksempel. 3 timer frivillig.
Uke 35: Vi lager dekke på brua.
Olav Berg, vandrelaget - lager utekrakk som skal stå nede ved brua.
Mandag 24.8 Arne Roth, Terje Nilsen, Roy Mauseth og Jan Eriksen, 24 timer.
Tirsdag 25.8 Terje Nilsen, Arne Roth, Arne Ekeberg. Kapping av rekkverk
Hurdal 18 timer.
Onsdag 26.8 Terje Nilsen, Arne Roth, Arne Ekeberg og Per Wiik. Beis på
rekkverk utført av Thomas Pettersen og Bjørn Rehnstrøm 24 timer.
Torsdag 27.8 Irene og Arne Ekeberg henter benker på Egas 4 timer
Fredag 28.8 Arne Roth, Terje Nilsen og Arne Ekeberg lager rekkverk på
snekkerboden. 12 timer
Joar Wenger tar ansvar for å komme med traktor og reparere stien i uke 35 timer
ca 2 timer med traktor.
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Uke 36: Vi lager rekkverk på brua.
Mandag 31.8 Terje Nilsen, Arne Roth, Arne Ekeberg, Jens Hegland. Bygge
møte med Henning Bendtsen
Tirsdag 1.9 Jens Hegland, Olav Berg, Arne Ekeberg, Arne Roth. 16 timer. Irene
og Henning leverer stein til brua. 10 timer
Onsdag 2.9 Jens Hegland, Olav Berg, Terje Nilsen, Arne Ekeberg, Arne Roth,
20 timer.
Torsdag 3.9 Flom i elva, men gutta planlegger rekkverk. Irene var ved brua kl.
07.00 i dag og snakket med Tore Andersen, det lagt ned arbeidsforbud så lenge
vannet står opp på bjelkene og lager press på brua. Men alle sier at dette går bra
så da gjør det vel det. Jens Hegland, Terje Nilsen, Arne Roth og Olav Berg. Ca.
5 timer.
Fredag 4.9 Arne Roth, Terje Nilsen, Olav Berg, Harry Johansen og Kai Melby
20 timer, Brua ble ferdig.
Uke: 37
Mandag 7.9 – stordugnad på stien og restarbeid på brua. Alle frivillige er invitert
og vi får besøk av ordfører Einar Madsen og EUB (kom ikke). Else Rygg laget
mat til hele laget. 15 stk. 45 timer.
Deltagere: Jens Hegland, Terje Nilsen, Olav Berg, Arne Roth, Arne Ekeberg,
Kai Melby, Jan Eriksen, Roy Mauseth, Ole Bjørn Nyberg, Erling Moum, Else
Rygg (mat), Oddvar Bråten, Hans Lindhart Andersen, Einar Kristensen, Odd
Myrvang, Anne Haugstulen og Irene Engeskaug
Eidsvoll kommune ved drift Knut Fosshaug kjørte masse til stien.
Tirsdag 8.9.2015 – rest arbeid Irene og Terje Nilsen 2. timer og planlegging av –
Åpning
Oktober
Onsdag 28.okt. Siste arbeidsdag på brua. Terje Nilsen, Arne Ekeberg, Arne
Root, Arne Ekeberg, Jens Hegland og Henning Bendtsen. 10 timer.
Jens og Terje har også vært nede og satt på de siste «stoppe» plankene på brua
og kloppen.
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Firma som har bidratt:
Svendby Consult AS ved Sveinung Svendby – prosjektering, mye frivillighet
her.
Kjell Nikolaisen, Murer – støpe arbeid fundament.
Eidsvoll kommune, drift ved Knut Fosshaug – traktor hjelp og utkjøring av
masse på stien.
K. Bull AS – Kran og frakt av bjelker. Frivillig sponsing av prosjektet.
Superwood, Flaen sag Hurdal, Sponser prosjektet med treverket.
H. Mathiesen AS ved Øistein Løvli, representant for grunneier. Fjernet den
gamle brua, frivillig
Åkrene mek. Stålbjelkene og montering av dem. Montering Frivillig.
H. Bendtsen AS – byggeledelse av trearbeidet på brua. Frivillig
Tore Andersen i Hafslund, har holdt oss godt informert om vannstanden i elva.
Har også vært til god støtte under flommen.
Vaktmester Cato Kopperud på Gladbakk aktivitetssenter(Eidsvoll kommune) for
utlån av utstyr når stien skulle repareres.
Tale på Åpningen av Bru i Andelva.
Det finnes vel ikke en Eidsvolling som har brukt dette stedet som ikke har tenkt
« hvorfor er det ingen som gjør noe med den brua». Litt usikker på om vi kunne
kalle den ramma som lå her tidligere for bru, men den ga tilgang til Seterberget
for de som var litt modige. EIF vandrelag er en del av Eidsvoll frivilligsentral
sitt turstisamarbeid og de har sett behovet for å gjøre noe med brua lenge.
Turstisamarbeidet i Frivilligsentralen' består av ulike lag foreninger i Eidsvoll
som ønsker å tilrettelegge for turmuligheter. De mest kjente turstiene er en del
av Postkassetrimmen. Det har blitt laget hundrevis av skilt på snekkerboden på
Gladbakk aktivitetssenter, merket utallige km med turstier, bygd mange klopper,
gapahuker, benker, brygger ja til og med tårn har vi vært med på gjennom de
fire siste årene. Nå var det på tide med en bru.
For å gjøre denne historien litt kort, EIF vandrelag og Eidsvoll frivilligsentral
tok initiativ til å sende en søknad til Gjensidigestiftelsen og med både grunneier
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Mathiesen og Eidsvoll kommune med på laget så var det mulig å få dette til.
Søknaden ble innvilget i desember 2014, 200 000 kr. var på bok – så det var
bare å starte planleggingen.
Svendby Consult AS i Feiring hadde laget en utredning på bru her tidligere så
det var dette arbeidet vi bygde prosjektet på videre. Sveinung Svendby tegnet og
prosjekterte brua.
Det ble litt vårflom, så det var ikke så lett og komme i gang med brua i riktig tid,
den skulle i følge søknaden være ferdig i løpet av juli. Men fundamentene kom
på plass i juli og det var Murer Kjell Nikolaisen som tok den jobben. Stål bjelker
ble bestilt fra Åkrene Mek. og gjennom prosessen med støpning og bjelker
skjønte vi at 200 000,- kr ikke var veldig mye penger når man skal bygge bru.
Vi forsto fort at her må det mye frivillighet til for at prosjektet skulle komme i
mål. Gjennom Mathiesen fikk vi kontakt med Flaen saga i Hurdal og Superwood
AS. Det er et helt nytt produkt, gjennom impregnert gran. De var superpositive
til prosjektet og ønsket å sponse brua. Det samme gjorde K.Bull AS ved Ivar
Sveen det var flotte positive karer som kom ned til brua med kran og bjelker.
Åkrene mek. var også der med karer som var klare for montering. Noen
hindringer ble det, men du verden for en positiv holdning, intet var umulig var
tonen fra gjengen. Må også få gi honnør til Eidsvoll kommune ved avdeling drift
og Knut Fosshaug, som kom til med løsninger og hjelp akkurat når vi trengte
det. På slutten kom også vår kjære vaktmester på banen og da var utstyret for å
reparer stien på plass også.
Så var det tid for å bygge broa, Byggmester H.Bendtsen AS ved Henning
Bendtsen stilte frivillig opp som byggeleder, her skulle alt gjøres etter boka. Alle
gutta på snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter ble involvert og møter ble
satt opp. Tegninger ble gjennomgått, delegasjoner sendt til Hurdal og treverk ble
kuttet i riktige lengder. Arbeidslag ble satt opp og her var det utrolig mange som
kunne være med. Alle gutta på Snekkerboden, mange fra Eidsvoll
Frivilligsentral sin Gågruppe på Råholt, EIF vandrelag og noen andre frivillige
har stilt opp. Til sammen er det rundt 20 frivillige som har bidratt i denne
aktiviteten. Noen mye og andre litt mindre, men all aktivitet måtte til for at vi
skulle nå det målet vi hadde satt oss – få brua ferdig til 8. september. Til å feire
denne dagen har vi fått med oss enda flere frivillige, takk til Coffee too, Eidsvoll
bygdekvinnelag, Eidsvoll værk Musikkorps og Vegar Storbråten Øye for at dere
har stilt opp for oss i dag.
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Nå står brua her, den har blitt utsatt for prøvelser de siste dagene, store
vannmengder har kommet og Tore Andersen i Hafslund har fått mange rare
henvendelser, men takk til deg også Tore som har svart positivt og vært til støtte
– dette holder Irene ta det med ro har vært din melding.
EIF vandrelag har også laget rastebord ved brua, dette ble laget på eget initiativ
og gir muligheter for å sitte litt ned. Vi har også fått lov til å sette opp en krakk
ute på holmen, men den er ikke kommet på plass ennå p.g.a flom og
arbeidsmengde. Det står igjen og feste kloppen fra brua og inn på Seterberget,
men det kommer på plass etter hvert.
Til slutt vil jeg takke alle som har vært med på dette prosjektet, det har vært en
stor utfordring for sentralen og daglig leder har stadig gjort ting hun ikke kan.
Men med så mange flinke og positive folk på laget så er det ingen problem.
Aktiviteten som frivillig har blitt utført på brua utgjør rundt 350 timer, det
tilsvarer minimum 80 000,-. Vi er stolte av brua vår i Frivilligsentralen' og EIF
vandrelag, den har gitt oss mange utfordringer, men også utrolig mye hygge og
samarbeid. Vi har hatt mange med på laget, privat næringsliv, kommunen,
grunneiere og frivillige har jobbet sammen mot et mål. Dette er en viktig
erfaring og brua står her i dag som et bevis på at vi fikk det
til………………………… Så tusen takk alle sammen fra initiativ taker EIF
vandrelag og Eidsvoll frivilligsentral.
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Dette har vært et utfordrende og spennende prosjekt. Vi skjønte tidlig at vi ikke
hadde god nok økonomi til prosjektet. Daglig leder for sentralen og mange andre
som var engasjert i prosjektet, stilte da opp. Stort sett alle firma som ble med på
arbeidet har gjort dette enten helt på dugnad eller til selvkost. Vi har fått mye
støtte i nærmiljø. Når vi til slutt sto med den totale oversikten ble vi meget
positivt overrasket. Dette har blitt et prosjekt som til full pris hadde kostet rundt
350 000,- tusen kr. Vi hadde 200 000,- og vi klarte å gå overskudd med 22.000,Daglig leder i Eidsvoll frivilligsentral Irene Engeskaug og Leder for EIF
Vandrelag Anne Haugstulen tok da kontakt med de firma som var mest inne i
prosjektet. Svendby Consult AS og H. Bendtsen AS. De ønsket at pengene i
overskuddet skulle brukes i turstisamarbeidet. Eidsvoll frivilligsentral viste at
Mistbergets venner slet med å ferdigstille sitt prosjekt før vinteren. De bygger en
flott parkeringsplass ved Opsahl teie. Så da ble det ny parkeringsplass før
vinteren.
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Nå er prosjektet avsluttet….
Takk til alle for en super innsats.
Regnskap og takke annonse følger på de neste side.
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EIF vandrelag bevilget kr. 5000,- til en takke annonse. Eidsvoll og Ullensaker
blad stilte også opp med en annonse til verdi av ca. 10 000,-

19

Bru i Andelva, Gjensidigestiftelsen 2015
Kvartal/Årsoppgjør

Konto for Tap og Vinning
Nr.:
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Konto:
Tilskudd Gjensidige
Privat utlegg
Åpning av bru arr.
Grus
Monter
Åkrene Mek
Arrangement
Nikolaisen
Egas
Byggesaksdok.
Superwood
Svendy consult
Trivselstiltak for
130 frivillige
140 Mistberget, parkering
150
160 Gebyr bank
Underskudd/Overskudd

Inntekt
200000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200000,00

Utgift
0,00
4329,00
1500,00
6028,00
5790,00
59375,00
0,00
53327,50
7125,00
4200,00
21834,00
12231,00

Resultat
200000,00
-4329,00
-1500,00
-6028,00
-5790,00
-59375,00
0,00
-53327,50
-7125,00
-4200,00
-21834,00
-12231,00

1907,00 -1907,00
20470,00 -20470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1883,50
1 883,50
200000,00

BALLANSE
I.B.
Bank 1
Bank 2
Bank 3
Kundefordringer
Leverandørgjeld
Egenkapital

Overskudd >
Sum

U.B.
31.12
1 883,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1 883,50

01.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 883,50
1 883,50

Underskudd
>

0,00
1 883,50

Rest beløpet
er overfør skilt
prosjektet på
Snekkerboden.
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