
  

Strindamarka vel 

Dugnadsaktiviteten i 2018 

Dugnader og deltagere 

Det er løpet av året 2018 arrangert 17 dugnader, 9 i løpet av våren og 8 om høsten. I alt er 

det 28 personer som har vært med på dugnadene. Vanligvis har vi vært 8-15 med på hver 

dugnad. Deltagerne har vært: 

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 Morten Meek 

Terje Størset Tore Kiste Tor Gjermstad 

Øystein Valla Berit Fosland Gunhild Hoff Stuan 

Frøydis Nilsen Anders Gjervan Einar Rædergård 

Harald Norem   

 

Pause ved Fiskerstien 

Aktiviteter 

Dugnadene har vært konsentrert om: 

• Rydding, utbedring og grusing av stier 



• Rydding av utsiktsplasser 

• Rydding rundt Estenstadhytta 

• Bygging av trapp ved Kvernhusflata-Tømmerholtdammen 

• Rydding av gammel kulturmark ved Stokkplassen 

 

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

 

Kart med inntegning av steder for dugnadsaktivitet 

Stier 

Vi har rustet opp og ryddet på følgende stier: 

• Skiløype mellom lysløypa og veg til Estenstadhytta (ved storfurua). Det ble kavlet på 

utvalgte steder og ny grus er kjørt ut. 

• Fiskerstien, på sørsida av dammene. Det er fjernet vindfall, våte partier er utbedret 

med steinsetting og klopper, og deler av stien er utbedret med hensyn til sidehelling. 

• Rydding av traseen for gamle vannrør fra Svarttjønnbekken til Styggdalen. 

• Skiløype fra Styggdalen til Lomtjønna. Det er kavlet og kjørt på grus over en strekning 

på ca. 100 m i et myrparti 

• Skilomløypa, fra Stokkplassen og mot Burmaklippen. Det er drenert og laget 

«vandringer» i den øvre delen av stien 

• Hallguttustien, fra Styggdalen mot Tomsetåsen. Det er fjernet vindfall og laget 

vandringer på utvalgte steder 



   

Utbedring av Fiskerstien    «Vandring» ved «Skilomløypa» 

    

Utkjøring av grus. Lysløype-Veg til Hytta  Trase for vannledning 

 

Kavling og grusing på skiløype mot Lomtjønn 

 



 

Utsiktsplasser 

Vi har ryddet for bedre utsikt ved: 

• Øvergjerdet med utsikt mot Tømmerholtdammen (vedlikehold) 

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

• Satt opp benker ved lysløype nord for hytta 

 
 

 

Utsikt ved Øvergjerdet 

 

Rydding rundt Estenstadhytta 

Det er ryddet kraftig rundt hytta etter anleggsarbeidet etter vinteren. Det er ryddet for bedre utsikt 

mot dammene og mot byen. Skigarden er utbedret. Fundamenter for gapahuken ble gravd ut og 

støpt.  

Dessuten ble det arrangert en dugnad for å skaffe ved til hytta 

   

Rydding av kratt ved vegen opp til Hytta  Graving for fundamenter for gapahuken 

 



Trapp mellom Kvernhusflata og Tømmerholtdammen 

Etter anleggsarbeidet om vinteren var det tilgjengelig egnet stein for bygging av trapper. Disse ble 

brukt til å bygge en trapp og bro over bekken fra Kvernhusflata og opp til Tømmerholtdammen. 

  

Øvre del av trappa    Byggevirksomhet 

 

Rydding av kulturmark og kulturminner 

Dyrkingsområdet rundt den gamle husmannsplassen «Stokkplassen» var i ferd med å gro igjen. Det 

er fjernet mye skog på restene av de gamle jordene, og kratt og bringebærbusker er fjernet. 

Kratt rundt «Reservedammen» er fjernet. 

  

Rast ved Stokkplassen 


