Tur - og
Lysløypa i
Sarpsborgmark
a

Årsberetning 2016
for
«Tur- og lysløypa i Sarpsborgmarka»
1. Aktiviteter

I dugnadsåret 2016 har i det hovedsak vært arbeidet med planlegging og
bygging av tårnet og rasteplassen på Appelsintoppen. Anlegget fikk sin offisielle
åpning 28. august og ble foretatt av byens ordfører samt to elever fra Kurland
og Lande skoler. Det var ca. 700 mennesker til stede under selve åpningen.
Det er også gjort en stor jobb med å sluttføre rydding og merking av
løypenettet i marka. En del nye løypeskilt er satt opp og resten vil komme på
plass i 2017.
Det er ikke ført statistikk over hvor mange dugnadstimer som har gått med i
Sarpsborgmarka dette året, men det er et betydelig antall. Dugnadsgjengen
består i dag av 20 mann (ingen kvinner) under meget streng og kyndig ledelse
av Aage!
2. Sponsorstøtte og kjøp av stolper
Det er solgt 168 skilt som er satt opp på stolpene i lysløypa. En lang rekke
enkeltpersoner og bedrifter har støttet arbeidet gjennom bidrag både i form av
penger og gratis materialer og arbeid.
3. Bruk av anlegget
Tårnet står like presist på sin plass selv etter en enorm trafikk i trappene.
Gapahuker og bålplasser har vært benyttet av veldig mange og har fungert
meget bra. Antall personer som har besøkt stedet er over all forventning. Det
viser at prosjektet har vekket et behov i befolkningen og det har bidratt til at
både voksne og barn har kommet seg ut i naturen i stort omfang.
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4. Gjenstående arbeid
De permanente bålplassene skal få faste bålpanner og topp-plater på plass, og
«nye små bålplasser» vil bli tilrettelagt ved enkelte sitteplasser.
Det er etterbestilt en del grønne skilt, som skal vise vei ute i løypenettet.
Det planlegges ni nye, store skilttavler med oppdaterte kart ved
inngangsstedene til marka, og noen «her står du nå skilt» med kart ute i
løypenettet.
5. Økonomi
Tårnet og alt tilbehør på rasteplassen er betalt. Det er ingen utestående
fordringer ved årets avslutning. Gruppas økonomi er bra.
Vi sparer nå til innkjøp av fastmontert kikkert på toppen av tårnet, sammen
med sikteplater som viser sted og avstand.
6. Oppsummering
«Tur- og lysløypa i Sarpsborgmarka» har hatt sitt mest aktive år noensinne!
Som vår leder har sagt flere ganger: «Tårnet på Appelsintoppen, med
tilhørende gapahuker og bålplasser, er den største gaven som byens befolkning
og en rekke bedrifter har gitt Sarpsborg i 1000-års jubileet». Det kan vi slutte
oss til!
Vi har også grunn til å være stolte av at vi mottok «Sarpsborg kommunes
Kulturpris for 2016» for den jobben vi har gjort, og at Aage ble «Årets Sarping».
Styret retter en stor takk til alle i dugnadsgjengen som har bidratt til det vi har
fått til sammen!

Sarpsborg 04.02.2017
Aage Rishøi

Johan Fjærestad

Bjørn Strømsæther

Per Kr. Fodstad
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