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Årsmelding 2022 

 

Resume: 

 
Det har vært et innholdsrikt år for Siglingavatnet friluftspark i år også. Et av årets 
høydepunkt var når vi i mars fikk Frivilligprisen i Askøy kommune. Det var 13 år etter at 
vi begynte med dugnadsarbeid for å reise tårnet i Kjerrgardsåsen. Etter at lysløypen var 
på plass og 2 torvhus restaurert, ble vi belønnet med denne utmerkelsen. 
P-plassen på Stormyra har alltid vært en utfordring med farlig utkjørsel, til dels håpløse 
parkeinger til tider siden plassen var for liten til såpass mange biler som ville besøke 
oss. Byggeperioden startet i slutten av august og strakk seg ut september. Da var det 
meste ferdig.   
Pilotprosjektet med lysmastene levert av Bridging The Gap (BTG) har vært litt kronglete. 
Vi har satt 4 batterier i alle stolpene, men de har ikke levert tilstrekkelig lys i noen av 
sonene. Vi vil komme med en nærmere gjennomgang av lysene i 2023 etter 
prosjektrapporten og med forslag til endringer fremover. 
Vi legger nå til rette for å utvide parken med å knytte Åsebø sin utmark sammen med 
turveg nettverket som er etablert i Siglingavatnet Friluftspark. Vi har fått støtte til dette 
fra flere hold og starter utbyggingen vinteren/våren 2023. Det er derfor en spennende 
tid vi går i møte. Litt luftige planer, men «GODSEIGARVEGEN» blir nok etablert. 
 

 

Vi ønsker også å takke dem som bruker parken, sponsorer, og dem som arrangerer 
aktiviteter hos oss. Askøy Jeger og Fiskeforening, Asterik, Torsdagsturen, Turlaget 

med flere 
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JANUAR 
Vi har presisert tidligere at LED med batteri 
og solceller som energikilde er et 

pilotprosjekt. Det er det største 
anlegget BTG har levert.  
I pilotprosjekter er det som regel 
korrigeringer av produksjonen etter 
funn i pilotprosjektet, så også denne 
gangen. Vi hadde ikke analysert alle 
testresultatene i januar, men 
foreløpig kan vi si at det er flere 
utfordringer som gjør at flere av 
lysene ikke lyser. Vi er selvfølgelig lei 
oss for det, men vi satt i gang tiltak 
som gjør at det skal bli bedre. Vi har 
skiftet noen paneler og 
styringsenheter, men flere aksjoner 
gjenstår og er løst tilfredsstillende. En 
nærmere orientering vil bli gitt i en 
prosjektrapport som vil foreligge i 
januar 2023 
 
Men vi har ikke fått strømregninger 
for hele 2022. 
 
 
 

 
 
 

FEBRUAR 
Askøy turlag spanderte klatrenett i Siglingavatnet Friluftspark. Vi monterte det mellom to trær inne 
ved det doble torvhuset. Det er ferdig, og vi håper folk har benyttet seg av det.  
Klatrenettet var klart til vinterferien. Det er nå utvidet aktiviteter for barn, så ta mat og barna med og 
kom deg ut på tur. Vi la ut litt ved med bålpannene slik at pølsene kunne nytes varm. 
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Et flott bilde fra februar med nordlys over Friluftsparken. Bildet er tatt av Simon Ravn. 

MARS 
 

Moderne tolkninger går på at 1. mars er første 
vårdag. Når våren er her, kommer også ormen 
krypende. Det ble observert orm i lysløypen i 
vinterferien. Det ble observert mange ormer i 
parken på vårparten. 
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Bildet viser hvor broen over Kjerrgardselven kommer. 

Det utredes muligheten for å forlenge veinettet i Friluftsparken til Åsebø. Det er laget skogsveg til 
Åsebø fra det som Åsebø kaller for «kallaleite». Det er høydedraget nord for FV 562. Herfra mangler 
det veg og bro over Kjerrgardselva. Grunneierne på Åsebø er positiv til dette og det jobbes nå for å få 
dette realisert. 

 

 

I utmarken til Åsebø er det en 
kløyvd stein som kalles 
«Kløftastei'n». Det skal bli 
morsomt å følge dette videre for å 
se om det hefter noe sagn om den 
slik det er andre steder i landet 
hvor slike steiner finns. 

 
 
 
 
 

APRIL 
Det er interessant å vite hvor mange personer 
eller antall runder som blir tilbakelagt i løypene 
våre.  
Tallene for påsken viste at 2. påskedag var 
desidert vinneren med 514 passeringer. Det er 
trolig det høyeste tallet som er målt på en dag 
hos oss. Å kunne dokumentere antall runder 
kan være utslagsgivende i promoteringen av 
Siglingavatnet Friluftspark 
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25. april arrangerte Askøy Jeger og 
Fiskeforening dag i Siglingavatnet med 
bruk av kano og robåt på agendaen. 
Fantastisk kveld med flotte barn og 
ungdom. Det som imponerer dem svært 
lite var hvordan «voksne» brukere av 
kan ligge igjen søppel, engangsgrill og 
tome ølbokser. 
Dem klarer å bære mat og drikke inn til 
Vikingleiren, men å ta med seg søppel i 
retur klarer de ikke ?? 
Som gode brukere av naturen & 
Vikingleiren ryddet Askøy Jeger Og 
Fiskerforening ungdom opp, tok med 
seg de vokne sitt søppel også. 
 

 
26.04. stelte Askøy kommune i stand "Prisgalla" i Fargeriet Strusshamn og dugnadsgjengen i 
Siglingavatnet Friluftspark ble tildelt frivilligprisen for sitt arbeid. Ordfører Siv Høgtun overrakte prisen 
og sa seg fornøyd med det hun opplever i parken. Vi er takknemlig for utmerkelsen. 
 
I lys av Frivillighetsprisen tok Siglingavatnet Friluftspark 30. april i bruk Amatørkulturrådet sitt tilbud 
"Mangfoldscenen". På Fromritoppen senter informere vi historien om hvordan SF ble til, historien, 
aktivitetene, mangfoldet og vegen videre. For liten og kanskje sen info om dette førte til liten 
oppslutning og vi lærte litt av det. 
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MAI 
  

 

 

Vi satt opp tall i messing på alle stolpene i 
lysløypen. Stolpene er merket fra 
inngangen ved Stormyra med nr. 1 og 
fortsetter til høyre ved første kryss og 
tilbake til krysset ved infotavlen for parken. 
Bildet av stolpen er sistemann etter 
rundturen. Vi hadde problemer med 
leveransen av tallene, så veien til 
Midtvarhaugane ble nummerert noe senere. 
1-165 er i selve rundløypen. 166-188 er fra 
rundløypen på Stabben til Midtvarhaugane. 
189-190 er fra rundløypen inn til det doble 
torvhuset. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
16.mai la vi ut melding om at det 
nærmet seg en løsning på 
utfordringen vi har hatt med 
parkering. Totalt skal det anlegges 
100 p-plasser. Plassene ble laget på 
innsiden av der bommen sto. Det er 
en utbygging som trinnvis gir 100 
plasser i 2025. Arbeidet startet like 
over sommerferien. Dette lover godt 
for fremtiden. 
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Juni 

Askøy Jeger og Fiskeforening 
arrangerte kurs i fisking fra 
kano, aktivitet for hele 
familien. 
Fikk ikke fangstrapport, men 
tenker at det var en flott 
aktivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JULI 
Dette var feriemåned 
og aktiviteten ble lagt 
til et minimum. 

Bildet er fra innsanking 
av kanoer som ikke 
legges tilbake til 
utlånspunktet. Om 
sommeren er kanoene 
mye i bruk og vi 
forventer at dem som 
låner kanoene legger 
dem tilbake slik at de 
er klar til nestemann. 
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AUGUST 
Tirsdag 09.08 og torsdag 
11.08. i uke 32 lærte AJFF 
sin sommerleir unge 
hvordan en skal bruke 
kano og fiske i 
Siglingavatnet. 

 

 

24.08 arrangerte AJFF 
kurs i bruk av kano for 
innvandrere. 

AJFF er flink å benytte seg av vår fritidspark og arrangerer aktiviteter både for unge og familier.  

Parken ble mye brukt i sommer. Kano og robåt på Siglingavatnet var populært. At folk bruker parken og 
koser seg er kjekt, men det oppfordres til at alle ordner opp etter seg og ikke legger igjen boss etc.  Det 
er ikke utplassert  bosspann siden det ikke er noen avtale om tømming.  

 

15. august startet arbeidet med ny p-
plass. Det hadde vært masse 
skriverier i aviser og på FB om de 
dårlige parkeringsmulighetene på 
Stormyra. Arbeidet ble utført i uke 
33, 34, 35 og delvis i uke 36. 
Brukerne respekterte både stenging 
av p-plassen og benyttet i større grad 
plassen ved Heiarvang. 

Påstander som at det ikke skulle vært 
mulig å anlegge slike parker uten at 
parkering var tilrettelagt i større grad 
enn i dette tilfellet ble fremsatt. Til 
det er å si at dersom p-plassen skulle 

vært bygd først hadde det ikke blitt verken lysløype eller friluftspark. Men det skal sies at vi var veldig 
fornøyd med støtten vi fikk for å få ny p-plass. Den rosen skal brukerne ha. 

Vi er lykkelig for at vi har NHMaskin som entreprenør for slike oppdrag og samtidig sponsor og at de 
også privat inngår som en del av grunneigarlaget. All honnør for godt gjennomført arbeid. 

Gledelig melding fra Sparebanken Vest16.august; Vi kan med glede bekrefte tildeling av kr 60,000 
til HEIARVANG GRENDALAG vedrørende "Godseiervegen" fra Ildsjelfondet. 
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SEPTEMBER 

Torsdag 30.sept inviterte Askøy Sykkel og Triathlonklubb til et sykkelritt for hele familien i lysløypen 
ved Siglingavatnet. 

Rittet ble planlagt i god tid og tilbakemeldingene fra arrangøren var gode.  Til arrangementet som strakk 
seg over mange timer var det leid inn toalettfasiliteter. Det har i ettertid vist seg var fornuftig. Det er ved 
slike arrangementer en utfordring at slikt ikke finns i parken.  

De siste stolpene ble merket 
denne mnd. slik at det kan være 
enklere å gi beskjed på ting som 
ikke er slik de skal være. Også 
ved eventuelle ulykker eller 
andre hendelser som trenger en 
nærmere stedsangivelse, kan 
stolpenummeret oppgis og 
enklere finne frem til oppgitt 
sted. Kommentarene til mai mnd 
forklarer nærmere hvordan 
stolpnummerne er fordelt. 

16. sept. La vi ut melding på hjemmesiden vår, Siglingavatnet.no der vi gikk nærmere i detalj om den 
nye parkeringen. Retningen mot Åsebø har fikk akseptabel frisikt og mindre forstyrrende elementer. 
Avkjørselen vil bli lyssatt, men vi må vente til transformator er på plass for å gi strøm til lysene. Det vil 
ikke være solceller som driver disse lampene, men vanlig el-forsyning. 

 

Det vil bli satt opp totalt 9 
lysmaster i avkjørsel og på p-
plassen og det regner vi med er 
tilstrekkelig. Fundamentene er 
satt ned og klar til montering 
av lysmast. Det er nå flere p-
plasser enn noen gang og neste 
byggetrinn vil starte først neste 
år. Det var et stort løft for 
Siglingavatnet Friluftspark. 
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Det krever en del arbeid for å få til et slikt 
løft med ny p-plass. Vi har vært 
heldig/dyktig som har klart å overbevise 
bevilgende myndigheter om berettigelsen 
for en slik p-plass. Fra starten av arbeidet 
med parken har det vært mange 
diskusjoner. Vi mener at å tilbringe tid i 
parken påvirker folkehelsen positivt i stor 
grad. Vi takker politikerne som gjorde det 
mulig å realisere en flott p-plass og 
NHMaskin som utførte arbeidet. 
 

 
 
 
 

 
 
OKTOBER 

Av grafen ser vi klart at det er en 
stigning i antall runder fra vi satt 
opp telleapparatet og ut t.o.m. 
sept. med august som vinneren 
med 6550 runder. Lysløypen er 
ca.5 km lang. Det tilbakelegges da 
32 750 000 meter, eller 32 750 
km, eller 3275 mil. Jorda er 
40 070 km rundt ekvator. Om 
noen år så tilbakelegges det en 
gang rundt jorden pr. mnd. 

Vi synes dette er et meget bra 
tilskudd til folkehelsen, og dette er BARE august!!!! 

12 oktober fikk vi igjen hyggelig beskjed fra Sparebanken Vest; Vi kan med glede bekrefte tildeling 
av kr 130,000 til HEIARVANG GRENDALAG sitt prosjekt "Godseiervegen" fra vårt 
samfunnsutbytte.    

 

 

 



 

 

12 
 

NOVEMBER 
 
24 nov. slapp vi nyheten om GODSEIGARVEGEN fra Åsebø gjennom skogen til Nordre Haugland. 
Det var sendt som video på Askøy24. Vi øker attraktivitet i Siglingavatnet Friluftspark med 
sammenkopling av skogsveiene. Godseigarvegen mellom Nordre Haugland og Åsebø blir en realitet. 

 
Gårdene Åsebø og Nordre Haugland 
var begge eid av Wilhelm Koren 
frem til 1800. Da ble leilendingene 
på disse gårdene selveiere. Det var 
ingen veier på den tiden annet enn 
sti eller skogsvei mellom gårdene. 
Fra den tid er det grunn til å tro at 
det som nå skal bli 
«GODSEIGARVEGEN» har vært 
der fra denne tiden om ikke 
tidligere. På bildet har det blitt laget 
en bro slik det var på 1900-tallet. 
Det var vanger av trær og stein som 
dekke. Sikkert av flere grunner, 
slitesterk og tung for å holde broen 
på plass også når det var mye vatn i 
elva. På dette stedet fant vi heller 
som har blitt brukt som broelement. 
Det blir spennende å se hva vi kan 
gjøre av dette.  
Det vil i tillegg bli bro over elven 
litt lenger nord som blir større. 
 
 
 
 

 
I november var det flere innlegg på FB om belysningen i løypen. Det forteller en frustrasjon over 
lysanlegget som er etablert. Selve opplegget med vei og aktiviteter er besøkende svært fornøyd med. 
Solcelledrevet belysning har sine utfordringer i vår lysløype, men noen tiltak kan settes inn for å bedre 
dagens løsning. Det vil i begynnelsen av 2023 gjøres tilgjengelig en prosjektrapport som vil peke på 
hvilke tiltak dette gjelder. 
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DESEMBER 
  
I midten av desember var det snø i parken. Det var forespørsel om vi kunne lage det slik til at skigåere 
kunne skøyte seg gjennom løypen. Andre ville at gående ikke trakket i løypen som skigåere hadde laget 
til. Vi henstilte brukerne til å være tolerante overfor hverandre. 
 
Det var en grønn kano 
som trolig har blitt tatt 
av høy vannstand i 
vatnet og blåst ut fra 
land. Den frøs fast i isen. 
Brannvakten i 
kommunen har henvendt 
seg om denne grunnet 
henvendelse fra turgåer 
om det hadde vært 
ulykke eller hvorfor den 
lå midt utpå vatnet.  
Det er ønskelig at de 
som bruker båten legger 
den fra seg på en ordentlig måte og på riktig sted. Den skal være festet i land. En forutsetning for at vi 
kan gi slike tilbud er at vi tar vare på det utstyret slik at andre brukere finner båtene i brukbar stand. 
Kanskje vi kan finne en annen løsning i 2023? 
 
For 2022 har vi registrert 45070 passeringer i lysløypen. Det er i tillegg 2 mnd. vi ikke har data for. 
Regner en det inn med gjennomsnittstall vil tallet være 54084. Noen små perioder utenom er vel det 
reelle tallet ca. 55000. Det mener vi gir et godt bidrag til trivsel, kulturelt og sportslig aktivitet og 
bedring av folkehelsen. Dette ikke bare for Askøy, men vi registrerer at folk fra omliggende kommuner 
besøker oss jevnlig.  
Kan gjerne drodle litt om dette. 55000 runder a 5000m = 275.000.000m = 275.000 km. 
Det er det samme som 6, 9 ganger rundt jorden ved ekvator, eller 579 ganger til Oslo  

 

Summen av dette gir oss en god følelse inn i 2023. 


