Strindamarka vel
Dugnadsaktiviteten våren 2019
Dugnader og deltagere
Det er løpet av våren 2019 arrangert 7 dugnader. Vanligvis har det vært med 15-20 personer
på hver dugnad, og totalt 29 personer har vært med på dugnadene. Deltagerne har vært:
Allan MacQarrie
Arve Erlien
Dagfinn Løvdal
Magne Måge
Øivind Rogndalen
Terje Moe
Anders Gjervan
Øystein Valla
Einar Rædergård

Kåre Kopreitan
Arne Strøm
Asbjørn Nøvilk
Eirik Ørdal
Sissel Ravnsborg
Tobias Bredland
Tore Kiste
Berit Fosland
Anders Gjervan

Hilmar Strand
Torodd Næss
Terje Moe
Torry Unsgaard
Berit Aalmo Matzow
Morten Meek
Tor Gjermstad
Gunhild Hoff Stuan
Harald Norem

Bæring av plank for bygging av klopp
Aktiviteter
Dugnadene har vært konsentrert om:
•
•
•
•
•

Rydding, utbedring, kavling og grusing av stier og bygging av klopper
Rydding rundt Estenstadhytta
Rydding av bekkeløp
Rydding av gammel kulturmark ved Stokkplassen
Oppsetting av informasjonstavler

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:
• Sti fra Kulturstien ved Bekken og til Stokkleiva. Det er lagt ut flere klopper og deler av
stien er kavlet og gruslagt. Et kort stykke sør for Burmaklippen er drenert og
steinsatt.
• Det er fjernet vindfall mellom Stokkleiva og Kårstua
• Fiskerstien, på sørsida av dammene. Det er fjernet vindfall , og deler av stien er
utbedret med hensyn til sidehelling.
• Skogstien fra Kårstua og sørover langs myra er kavlet og gruset. Deler av Skogstien er
steinsatt
• Det er lagt ut en liten klopp på stien over Kleiva

Kavling og grusing av Skogstien

«Vandring» ved «Skilomløypa»

Rydding rundt Estenstadhytta
Det er ryddet rundt hytta før sommersesongen. Dessuten ble det hugget tørrgraner for å skaffe ved
til St. hans bålet og ryddet blant vindfall på vegene fram til hytta

Rydding av bekkedalen opp fra Bekken
Bekken langs akebakken opp for Bekken kan bli en fin plass for unger for å kunne leke med
og i vann. Det er startet opprydding av det nedre partiet, og arbeidet vil fortsette.

Rydding av nedre del av bekken langs akebakken
Rydding av kulturmark og kulturminner
Dyrkingsområdet rundt den gamle husmannsplassen «Stokkplassen» var i ferd med å gro igjen. Det
ble i 2018 fjernet mye skog på restene av de gamle jordene, og kratt og bringebærbusker er fjernet.
Våren 2019 fortsatte dette arbeidet, med spesiell vekt på å få fram ruinene fra husmannsplassen og
lage en klopp over bekken fram til ruinene. Greiner og mindre trær har blitt fliset opp.

Rydding av skog ved Stokkleiva
Oppsetting av informasjonsskilt
Det er satt opp informasjonsskilt på følgende steder:
•
•
•
•
•

Kullmile i nærheten av Kårstua
Kullgrop nedenfor Estenstadhytta
Gamlebrua ved Dragvoll
Kvern i Stokkbekken ved Gamle Jonsvannsveg
Husmannsplassen Stokkleiva

Informasjonsskilt ifor kullmile i nærheten av Kårstua

