Strindamarka vel
Dugnadsaktiviteten i 2020

Avslutning av dugnad ved Tømmerholt
Dugnader og deltagere
Det er løpet av året 2020 arrangert 14 dugnader, 5 i løpet av våren og 9 om høsten. I alt er
det 33 personer som har vært med på dugnadene. Vanligvis har vi vært 15-22 med på hver
dugnad. Deltagerne har vært:
Allan Mac Quarrie
Jan Sætnan
Arve Erlien
Magne Måge
Øivind Rogndalen
Terje Moe
Anders Gjervan
Øystein Valla
Asbjørn Nøvik
Dagfinn Løvdal
Berit Aalmo Matzow

Kaare Kopreitan
Arne Strøm
Eva Pedersen
Eirik Ørdal
Sissel Ravnsborg
Tobias Bredland
Tore Kiste
Berit Fossland
Leif Estensen
Per Kristian Matzow
Terje Størset

Hilmar Strand
Torodd Næss
Kjell Jomar Lyng
Torry Unsgaard
Frank Gjengaar
Morten Meek
Tor Gjermstad
Gunhild Hoff Stuan
Einar Rædergård
Tore Flatval
Harald Norem

Aktiviteter
Dugnadene har vært konsentrert om:
•
•
•
•
•
•
•

Rydding, utbedring og grusing av stier
Rydding av utsiktsplasser
Rydding rundt Estenstadhytta
Rydding av kulturmark og kulturminner
Rydding langs bekker
Oppsetting av benker
Fjerning av kratt og trær rundt lyktestolpene

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:
•
•
•
•
•
•
•

Fiskerstien, på sørsida av dammene innerst ved Estenstaddammen.
Skilomløypa, i området ved Burmaklippen
Etablert sti fra Skilomløypa og ned til Burmaklippen
Sti fra toppen av Akebakken og mot Skogstien
Laget trapp på Skogstien
Gruset stien fra lysløypa og opp til Månen
Sti langs nordsida av dammene. Det er foretatt drenering, utlegging av store steiner
og vandringer

• Gruset sti langs Svarttjønn
• Den gamle driftsvegen fra Endreplassen og i retning mot Månen
• Ryddet kratt ved nedre del av skogstien og ved Myrtippen

Utlegging av vandring ved Tømmerholtdammen

Klopp av stein innerst ved
Estenstaddammen.

Gammel driftsveg mellom Akebakken og Skogstien. Før og etter rydding

Trapp ved Burmaklippen

Trapp på Skogstien

Utsiktsplasser
Vi har ryddet for bedre utsikt ved:
• Øvergjerdet med utsikt mot Tømmerholtdammen (vedlikehold)
• Ved vegen opp til hytta og rundt hytta
• Ved Månen

Utsikt fra Månen

Utsikt mot byen fra Øvergjerdet

Rydding rundt Estenstadhytta
De første dugnadene ble det ryddet rundt hytta for å klarlegge for sommersesongen. Dette
omfattet blant annet beising av bord og benker, rydding av kratt under kraftlinja og mot
Månen. Videre ble stien mot lysløypa kavlet og gruset.

Beising av benker og bord

Kavling og grusing av sti nedenfor hytta

Rydding av kulturmark og kulturminner
Dyrkingsområdet rundt den gamle husmannsplassen «Stokkleiva» var i ferd med å gro igjen.
Det ble i 2018 og 2019 fjernet mye skog på restene av de gamle jordene. Videre er busk og
kratt fjernet med ryddesag, og jernskrammel fra tidligere drift er fjernet. Veden etter
ryddingen er delvis kjørt til hytta og delvis flist opp med flishogger.
Kommunen har i tillegg satt ut to benker og bord, slik at denne plassen er blitt en populær
rasteplass
Et av de siste småbrukene som ble lagt ned i Strindamarka var Øvergjerdet, som ble kjøpt
opp av Strinda kommune i 1910 i forbindelse med bygging av vannverket. Det er lagt ned et
omfattende ryddearbeid for å gjenskape den gamle kulturmarka, og få fram ruinene fra den
gamle plassen.

Benk og bord ved Stokkplassen

Rester av tidligere jordkjeller ved Øvergjerdet

Rydding og oppsetting av benker langs Akebakken og bekken parallelt med denne
Området mellom Akebakken og bekken er ryddet for vegetasjon. Også i selve bekken er det
ryddet og fjernet rusk og rask. I tillegg er det satt opp to benker mellom Akebakken og
benken. Vi håper med dette at området skal bli populært for familier som ønsker å leke i
bekken om sommeren, og bruke Akebakken om vinteren, med benkene som et naturlig
samlingspunkt. Vårt inntrykk er at spesielt barnehagene har funnet fram til dette området.
Ved toppen av Akebakken er det ryddet for oppsetting av benker og bord, og den gamle
driftsvegen mot Skogstien er ryddet og gruset.

Fornøyd gjeng etter bygging av benker og bord ved Akebakken

Rydding av kratt og trær rundt lyktestolpene
Etter forespørsel fra Trondheim kommune har vi ryddet vegetasjon rundt alle lyktestolpene
til lysløypene. Dette har betydning for varigheten av stolpene.

