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STRATEGEPLAN FOR ÅRENE 2020 – 2023

RAPPORT FOR DRIFTSÅRET 2020 – fra Stikomitèen
PLANEN
2 - LEKEPLASSENE
BATTERILEKEPLASSEN
INNSATS: Vi må ha et par personer, helst nærboende, som regelmessig
kan ta en «vedlikeholdsrunde» på lekeplassen. Noen reparasjoner og litt
rydding, minst en gang i månedene april, mai, juni, august, september og
oktober.
2020-INNSATS
Lekeplassen blir fort «litt sliten», så det er nødvendig med regelmessig vedlikehold og
oppjusteringer.
Zip-linen røk i høst. Det er spesielt i skolesammenheng at litt eldre ungdommer leker litt
hardt med zip-linen. Det er innkjøpt ny wirer som skal tåle en betydelig høyere
belastning. Denne må monters opp til våren.
Vi bør fortsatt tenke på et par nærboende som kan være vedlikeholdsansvarlige for
lekeplassen – og regelmessige dugnader.
PLANEN
4 - STIER VI HAR OPPARBEIDET OG VEDLIKEHOLDER
7 - EVENTUELLE NYE STIER

2020-INNSATS
I løpet av våren og høsten ble det gjort mye rydding og merking på stiene. Spesielt må
nevnes at Nordsløyfa ble opparbeidet. Den følger i all hovedsak traseen til det som før
het Elgstien, men som har ligget nede siden snauhogsten. Den er nå reetablert med et
nytt navn. Grei å kunne differensiere hvor en har gått. Nordsløyfa har også fått oppsatt
sin egen registreringskasse.
Det ble også satt opp ei registreringskasse på Elgstien sør. Derfra kan du se rett ned på
Glomma og Vilsundneset/Vilsundvika.
Stikomitèen hadde flere befaringer for å vurdere fremkommeligheten på Fossumstien.
Det var et ønske om å kunne reåpne også den stien etter mange års forfall og vindfall.
Rett nord for Østkollen er det også en bratt bakke ned i ei slukt. Ned der er det stort sett
leirete og svært glatt, så mange kvier seg for å gå der. Etter noen befaringsrunder så
valgte vi å legge stien lengre nordover og komme opp på vestsiden av jorde til Gunnar
Aasvestad og følge dette sørover og rundt for så å komme rett ned til Lions-brua. Da
sparte vi også arbeidet med å rydde alt vindfallet som sperret den opprinnelige

Fossumstien. Vi lagde et kart med en slik sti og sendte den til orientering til vel-styret i
oktober. Så tok vi opp planene med grunneier Gunnar Aasvestad. Han var skeptisk til
våre planer, så i oktober hadde vi en hyggelig befaring i aktuelt området med Gunnar.
Han var imidlertid helt klar på at han ville at vi skulle følge den opprinnelige stitraseen.
Så videre utover høsten hadde vi noen runder med et par motorsager og ryddet vindfall
helt fram til Fossumbrua. I ettertid har falt flere trær over stien, så vi må ta ytterligere
runder. I tillegg må stien merkes bedre.
Under befaringen med Gunnar Aasvestad informerte han oss om at han vil frese opp og
tilrettelegge for beitemark på deler av det området som vi i dag har våre stier. Han ville
starte i nord, og mye maskinelt arbeid ble gjort utover høsten. Dette forholdet vil jo
begrense våre stimuligheter på hans områder i beitesesongen.
Områdets topografi tilsier at det er flere steder som ikke egner seg for oppfresing til
beitemark. Mulighetene vil ligge der, om vi enkelte steder kan få krysse beitemark,
spesielt om vinteren.
Spesielt Løkenstien vil derfor bli kanskje viktigere. Det er hogd en del også langs den,
men en god vårrydding i 2021 kan lett gi stien en bedre brukervennlighet.
Rådyrstien bør også bli noe mer brukervennlig.
Det samme gjelder Vilsundstien.
På Vilsundneset er det fjernet en del småbusker/trær og ryddet. Der har det blitt
ganske idyllisk.
REGISTRERINGER PÅ STIPOSTENE
SATT
OPP

STED
LØKENSTIEN

26.6.19

RÅDYRSTIEN
NORDSLØYFA

2019

2020

81

601

384

663
46

28.5.20

MIDTKOLLEN

135

290

ØSTKOLLEN

136

265

ELGSTIEN SØR

16.1.20

VILSUNDNESET

10.7.19

SUM

Spydeberg, 31.1.2021
for Stikomitèen
Fred L. Larsen

184
55

290

791

2 339

Det har i 2020 vært en formidabel
økning i bruk av stiene.
Det er perioden t.o.m. mai som har
tyngden av registreringene.
Selv om det er noen navn som
«går igjen», så er det hyggelig å se
hvor mange som benytter seg av
stiene.
Det er i tillegg en del som ikke
registrerer seg. Antallet er ikke lett
å si, men om vi legger på 25%, så
er vi oppe i ca. 3 000.

Bilden fra øverst til venstre:
Oppfresing for beitemark - Bratt sti på Fossumstien - Klopp på Fossumstien – Rydding på
Fossumstien – Kasse Nordsløyfa – Kasse Elgstien sør.

