
  

Strindamarka vel 

Dugnadsaktivitet i 2017  

Dugnader og deltagere 

Det er løpet av 2017 arrangert 15 dugnader, hvorav 6 om våren og 9 etter sommerferien. I 

alt er det 21 personer som har vært med på dugnadene. Disse er: 

Allan MacQarrie Kaare Kopreitan Hilmar Strand 

Astrid Helene Lorentzen Arne Strøm Torodd Næss 
Finn Bjørgum Eva Pedersen Per Kristian Matzow 

Magne Måge Eirik Ørdal Torry Unsgaard 

Øivind Rogndalen Sissel Ravnsborg Berit Aalmo Matzow 

Terje Moe Tobias Bredland Einar Rædergård 
Terje Størset Tore Kiste Harald Norem 

 

 

Aktiviteter 

Dugnadene har vært konsentrert om: 

• Rydding, utbedring og grusing av stier 

• Rydding av utsiktsplasser 

• Rydding rundt Estenstadhytta, og beising av benker og gapahuk 

• Oppsetting av sauegjerde ved Tømmerholt 

• Kurs om bruk og stell av motorsag 

• Oppsetting av informasjonstavler 

En oversikt over hvor dugnadene er utført er vist på kartet: 



 

Stier 

Vi har ryddet på følgende stier: 

• Snarveg fra hytta og mot lysløype, grusing og trapper 

• Sti langs Tømmerholtdammen 

• Stier på Stokkmarka/Stokkåsen 

• Grusing av stier på haugen ved Tømmerholt og ved badeplassen ved Tømmerholt 

• Bygging av trapper på sti fra Estenstaddammen og mot Endreplassen 

• Rydding av traseen for gamle vannrør fra Svarttjønnbekken 

 

Utsiktsplasser 

Vi har ryddet for bedre utsikt ved 

• To plasser nær Øvergjerdet med utsikt mot Tømmerholtdammen 

• Ryddet ved vegen opp til hytta og ved lysløypa nord for hytta 
 



 

Rydding rundt Estenstadhytta 

Det ble foretatt en kraftig opprydding av nedfall og kvist rundt hytta. Dessuten er det beiset benker 

og gapahuk. Navneskiltet er frisket opp. 

 

Kurs om håndtering og stell av motorsager 

Terje Aas holdt et kurs på hytta om bruk og vedlikehold av motorsager, pluss sikkerhetsregler for 

bruk av dem. 

 



Oppsetting av sauegjerde ved Tømmerholt. 

Etter forespørsel fra Trondheim kommune ved skogsjefen bidro vi på to dugnadsøkter ved å sette 

opp et sauegjerde ved Tømmerholt, med god bistand fra interessert publikum. 

 

Oppsetting av informasjonstavler 

Det er satt opp informasjonstavler ved følgende steder: 

• Kårstua 

• Øvergjerdet 

• Kalkbrudd ved Estensaddammen 

• Kalkbrudd på Kalkbergåsen 

• Myrtippen 

 

 


