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Årsmelding 2020
Resyme
Det har vært et innholdsrikt år for Siglingavatnet friluftspark. Utviklingen fra januar til
desember har medført en ferdig gruset rundløype og 187 monterte lysmaster. Løypen
har fått et profesjonelt utseende og tilbakemeldingene vi får er positive. Veien var
ferdig gruset til sommerferien.
Pilotprosjektet med lysmastene levert av Bridging The Gap (BTG) har hatt en litt
kronglete, men positiv utvikling. Årets erfaring viser at strekningen vi har hatt 4
batterier i stolpene har de også levert
tilstrekkelig lys. Utfyllende kommentarer
under desemberfanen.
I mars ble det bestemt at turveien skulle
videreføres til Åsebø og tilkomsveien ble
laget noe senere og en har et mål om å få
den på plass i 2021.
Før sommerferien startet en gjenreisingen av det doble torvhuset. Det er nedlagt
mange timer i dugnad for å få det gjenreist. Torvhuset er blitt en attraksjon og gjengen
som har jobbet dugnad har hatt en god hånd om prosjektet som er støttet økonomisk
av Rieberfondene.
Torvhuseter et godt prosjekt som
setter fokus på tidligere byggeskikk
for den type hus.

Covid19-restriksjonene som kom i slutten av mars, har gjort at løypen blir benyttet av
svært mange. P-plasser på Stormyra er en utfordring som vi håper blir løst i 2021.
Sommeren 2020 medførte noen negative saker også. Hundeposer er et
tilbakevendene problem. Lavvoen og området rundt flittig brukt, men en erfarer at
noen brukere ikke tar med seg bosset hjem slik forutsetningen er. Kanoer og robåter
er godt brukt, men en bør vurdere en form for tilkjennegivelse av brukerne.
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JANUAR
Januar startet med at lysene i løypen hadde en del barnesykdommer som vi etter hvert ble klar over. Vi
hadde bare 2 batterier i hver stolpe, noe som etter kort tid viste seg å være for lite. Vi hadde også
utfordringer med at ladingen ikke var topp også når det var godt lys. Noen trær måtte fjernes og det
bedret seg noe. Hovedproblemet var for liten kapasitet på batteriene. De ble levert med 60 Ah og det ble
bestillt oppgradering til 120 Ah, 4 batterier a 30 Ah. Blant kablene som ble levert til strømforsyning av
elektronikken var det mange dårligere loddinger. Det medførte at BTG kom til oss og gjennomgikk
loddingene og var med på oppgraderingen til 4 batterier. Utover i januar var det stor aktivitet for måling
av spenning, noteringer, vurderinger etc. Siden dette er og har vært et pilotprosjekt har det medført en
god del ekstra arbeid
Med dårlige loddinger vil
ladestrømmen bli mindre grunnet for
stort spenningsfall i
overgangsmotstanden i loddingen.
Dette var en avgjørende sak for
avgjørelsen å komme på inspeksjon
hos oss.

Vi påpekte at sluttkontrollen hos BTG ikke var god nok. Det ble levert og kontrollert 40 stolper etter
første forsendelse.

Vi fikk materialer til det
doble torvhuset tilbake fra
sagen . Tømmer var skåret
inne i selve torvhuset og
levert til saging hos Audun
Aasebø. Disse ble lagt til tørk
på egnet sted.

Veien til Midtvardhaugane var startet
opp, men var ikke på noen måte
ferdig. Problemstykket i Søre Stigen
var ikke påbegynt
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FEBRUAR
Denne måneden ble store deler av vegen gruset, og arbeidet mot Midtvardhaugane fortsatte.
Rundløypen var imidlertid ikke ferdig gruset. Veien inn til det doble torvhuset og plassen i forkant blir
laget. Det var lenge en uavklart utfordring. Vi hadde hatt følere ute m.t.p. om Rieberfondene kunne
støtte oss økonomisk med det doble torvhuset. Klarte å få i stand møte med Christian Rieber 11. februar
som er styreleder i fondet. Det resulterte i støtte til restaurering av det doble torvhuset.
Det ble kjørt flere runder for måling av spenningen på batteriene. Disse ble også sendt til BTG som
info.
På Facebook begynte andre å markedsføre lysløypen. Vi hadde i lengre tid snakket om vår egen
hjemmeside og med egen FB-side. Vi satte i gang arbeid for å få på plass en hjemmeside for
Siglingavatnet friluftspark der lysløypen skulle være en av attraksjonene. Vi skulle legge opp til at
Kjerrgardstårnet, lysløypen, lavvoen ved Siglingavatnet og det doble torvhuset vi skulle restaurere var
hovedattraksjonene våre.

MARS
Som en ser av bildet er vegen inn til det
doble torvhuset startet, men er ikke
ferdig. Det har i lengre tid vært uvisst om
og når vegen kom. Når vi klarte å få
Rieberfondene som sponsorer for
torvhuset så vi det som nødvendig å legge
vei inn.

I slutten av mars ble det satt inn tiltak for å bekjempe Covid 19 viruset med strenge begrensninger for
alle. Regjeringen oppfordret hele befolkningen til å ta naturen i bruk. Dette hadde stor påvirkningen på
bruken av Siglingavatnet friluftspark. Omtrent siden mars har parkeringsplassen ved Stormyra vært fullt
belagt. De første i løypen kommer like etter 07:00 og de siste forlater den nærmere midnatt.
I mars 2020 signerte grunneier Britt-Wenche Aasebø Bjugn en avtale med kommunen om at vi fikk lov
til å videreføre Sørestien slik den har vært opprinnelig.
Det medfører at vi nå skal lage en bro over Kjerrgardselva slik at vi kan videreføre stien mot sør til
Aasebø. Arbeidet påregnes startet våren 2021.
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Det har vært annonsert med Coronamidler fra flere institusjoner og staten.
Vi har søkt midler , men ingen resultater. Første prioritet var vei til lavvo
og området der kanoene ligger. Å gjøre dette området tilgjengelig for
bevegelseshemmede og gjøre det enklere å bruke kanoene er ønskelig.
Med økte aktiviteter i parken, gir dette også økt slitasje og vi opplevde
ødelegging av inngangspartiet i lavvoen til Fenring Vikinglag.
Inngangspartiet ble utbedret, men det koster mye for et frivillig lag. Laget
har laget en konto med mulighet for VIPPS, men det har ikke gitt
nevneverdig resultat. Dette sliter på driften av lavvoen.
Området med lavvoen tiltrekker seg mange brukere

APRIL
Det var kjekt når vi klarte å få skiltene som var laget
på plass. Sponsorene fikk sine skilt på stolpene slik de
var lovet. Vi må berømme sponsorene og det de har
stått for. Tilbakemeldingene forteller at de opplever
dette som en suksess og at de føler seg som en del av
det. Opplever også at sponsorer deltar med å legge til
rette for attraktiviteten i parken skal øke. Det settes
pris på.
Inntektene vi har fått fra våre sponsorer har vi brukt
noe til torvhuset. Taket og det som trengtes for å nå de
målene som var for torvhuset har blitt dekket av midler
fra Rieberfondene.

LION Askøy meldte seg på som sponsor og
spanderte 12 benker til utplassering i løypen.
Benkene er blitt merket i ettertid.
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Veien inn til torvhuset ble ferdigstilt. Vi
fikk en flott tumleplass i forkant og
området flott tilrettelagt.

NHMaskin opparbeidet veien fra Stabben til Midtvardhaugane.
24.04 fikk kommunen brev fra Miljødirektoratet om at de ville støtte vandringsveien fra Herdlefjorden
og frem til Siglingavatnet. Det var nærmest å regne som en fjær i hatten at de støtter Siglingavatnet
friluftspark.
Minneplassen klargjøres og sittegruppe på plass
Stolpearm falt ned, byttet stolpe

Stolpearmen på stolpe nr. 14
løsnet og hang kun etter
ledningen. Det viste seg å være en
konstruksjonsfeil og stolpen ble
skiftet. Det var en kjent sak hos
produsent.
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MAI
Veien til
Midtvardhaugane ble
ferdig gruset og vi laget
info-tavle som vi
monterte en ved Orica
sitt lager på Stormyra
og en ved veien til
Midtvardhaugane. Her
fikk vi i tillegg
presentert sponsorene
og litt annen info. Her
fikk vi hjelp fra
dugnadsgjengen til Askøy på langs. En forutsetning for midlene fra Rieberfondene var at de skulle få
tilbakemelding på fremdriften. Rapport nr. 1 til Rieberfondene ble sendt i mai.
I torvhuset hadde røttene på de største trærne sprengt på bakveggen slik at den var skjeiv. Dette rettet
Terje Haugland opp slik den fremstår i dag. Fjell gjorde at det ble lav høyde på halve torvhuset. Det

var ikke tilrådelig å sprenge vekk fjellet. Det oppleves i dag som en barneavdeling og en
voksenavdeling. Kjempeflott ble det og vi får mye skryt for dette huset
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JUNI
Det var stas når det sagde tømmeret
begynte å komme på plass. Ganske greit
å tenke på at trærne som grodde opp midt
i ruinene av det gamle torvhuset er i dag
reisverket i det restaurerte torvhuset.
Dugnadsgjengen skal ha all honnør for
at de gikk i gang med et slikt prosjekt.
Det er krevende å skulle gjøre ting ingen
hadde erfaring med.

Ønske om å få en
egen hjemmeside
ble en realitet. For
å ivareta rutiner,
info, varslinger og
markedsføring av
parken var det
nødvendig. Slik
den fremstår i dag,
har den også
innslag fra den
tiden
Kjerrgardstårnet
ble bygget. Tårnet er også blitt en del av Siglingavatnet Friluftspark.
Lavvoen fikk ny inngang og instruksjoner om
bruk ble hengt opp. Det var uheldige hendelser
som gjorde at overnatting ikke lenger er en del av
tilbudet. Grunnen er at ekskrementer, knuste
flasker, boss etc. ikke ble ryddet bort etter
besøket. Det er et ønske om å lage vei ned til
Siglingavatnet og få i stand et bryggearrangement
slik at bevegelseshemmende også kan få benytte
bl.a. kanoene som er til låns. Området er
attraktivt og bør videreutvikles.
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Kranselag på torvhuset, Formen på huset gjør
at sperrene måtte tilpasses på stedet.
Dimensjonen er grov og det er mange detaljer
som skal stemme. Solid og forseggjort.

Det var flere møter om å ta skogsveien til
Åsebø inn mot lysløypen. Grunneierne på
Åsebø var interessert i det og veien frem
mot fremtidig bro over Kjerrgardselva ble
etablert
Det er foreløpig ikke avsatt midler for
sluttføring av dette prosjektet, men vi håper
å få det i havn.
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JULI
Dette var feriemåned og aktiviteten ble lagt til et
minimum.Regjeringen oppfordret stadig til bruk av norsk
natur og det medførte utstrakt bruk av parken. Bildet
viser mange revebjøller på Stabben

AUGUST
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.
Vi har avtaler med grunneierne om hvor båtene/knoene skal ligge. I sommer opplevde vi at disse ikke
ble lagt tilbake på plass etter bruk. Kanskje vi må klargjøre enda tydeligere regler for bruk av båtene.

Rieberfondene kjøpte inn benker for utplassering i Bergen
sentrum i forbindelse med 950 års jubileum. Vi var heldig
og fikk to eksemplarer til Askøy. Den ene vi fikk er
plassert utenfor det doble torvhuset.

Jubileumsbenken er på plass.
Fikk en melding om at nøttekråke var observert i parken, med spørsmål om vi kjente3 til dette. Terje
Haugland svarte bekreftende på spørsmålet at den var observert i 3 år. Konglene i sitkagranen lokker
den hit.

SEPTEMBER
Dugnadsgjengen er fantastisk. Taket er laget
med A-papp direkte på sutaket. Selve sutaket
er tett. Lektene er skrudd fast med
vulkaniseringstape under for at skruehullene
skal være tett. Taket er klart for å legge stein
på. Slike steintak er det ikke mange av og folk
med erfaring fra denne type tak er ikke å få
tak i.
Med bakgrunn i arbeidet som skulle gjøres, spurte en etter dugnadshjelp. 10 personer har vært med på
dugnad.
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At dette er en vei gjennom skogsområde vil alltid føre med seg at besøkende kan treffe på dyr og fugler
som en normalt ikke ser. Askøyværingen hadde et oppslag om et treff mellom en løper og en hjort.

Christopher krasjet med hjort på løpetur
https://www.av-avis.no/nyheter/i/R9b35J/christopher-krasjet-med-hjort-paa-loepetur

OKTOBER
Rundt og til dels inni
torvhuset har det vært
mye skog. Når det nå er
saget ned, var det mye
tømmer tilgjengelig.
Etter samtaler i
dugnadsgjengen valgte
vi å legge til rette for at
en kunne legge tak også
på ett torvhus til.
Barking og tilrettelegging for det ble utført av dugnadsgjengen. Dette er et arbeid som er tenkt starte
opp utpå våren. Området rundt torvhuset har blitt attraktivt og brukerne av lysløypen setter pris på det.
I denne måneden ble vi forespurt om det kunne arrangeres et langløp i løypen fra «Løp sammen
Askøy». Det skulle løpes opptil 10 runder i løypen og start og innkomst ved torvhuset. Det er en del
fasiliteter som mangler for et slikt arrangement. Kan nevne strøm og toalett som det viktigste. Løpet ble
avlyst grunnet kommunens regler for å unngå smittespredning. Privat løp en del av påmeldte deltakere
mange runder i løypen. Bør være et fastere opplegg ved nye arrangement.
Askøyværingen hadde et oppslag om Løp

sammen Askøy

https://www.av-avis.no/nyheter/i/aPwxn7/trond-om-den-nye-loepeboelgen-har-tatt-helt-av-jeg-klarerikke-aa-ta
På oppfordring fra de som bruker parkeringsplassen ved grendahuset på kveldstid har grendalaget satt
opp tidsstyrt utelys rundt huset.
Laget fikk noe støtte fra kommunen til dette. Lyset kommer på i femtiden hver kveld og lyser til
midnatt.
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Torvhuset har vært det store prosjektet for dugnadsgjengen i høst og vinter. Det er imponerende å se
viljen gjengen har til å stå på for å få fremdrift og å finne løsninger. Vestsiden av taket tar form og i
slutten av måneden vurderer vi smittefaren med så tett samarbeid å være såpass stor at vi valgte å ikke
gjennomføre flere dugnader.
Det er mange som har hunder med seg på tur i lysløypen. I september i 2019 reiste Thorleif Thorsen en
interpellasjon i kommunestyret om båndtvang i lysløypen grunnet usikkerhet rundt dette i forhold til
forskriftene som ligger på Lovdata.Spørsmålene var:
1. Kan ordfører slå fast hva som skal gjelde for lysløypen og området som inngår i SiglingavatnetFriluftsparken på Askøy?
2. Kan ordfører medvirke til at forskriften blir oppdatert slik at den ikke kan misforstås?
3. Vil dette bli offentliggjort slik at brukerne også får med seg hva som er gjeldende forskrift?
Ørdfører svarte:
Svar på spørsmålene:
1. Rundløypen ved Siglingavatnet får spillemidler og er derfor definert som et
idrettsanlegg/anlegg for friluftsliv. Anlegget må derfor sies å være innenfor definisjonen anlegg
for lek, idrett og sport, som har båndtvang hele året ifølge forskriften.
2. Selv om rundløypen allerede er definert med båndtvang, kan en endring av forskriften gjøre
dette enda tydeligere. Endring av lokal forskrift vil kreve noen administrative ressurser. En vil
måtte følge formelle krav til saksgang, politisk behandling, offentlig høring og annet. Det vil
derfor ta noe tid før en endring kommer på plass.
3. Offentliggjøring av regelverket kan være i form av informasjon på kommunens hjemmeside og
skilting. Informasjon ved utfartsparkeringene, i form av skilt, vil komme etter hvert som
anlegget ferdigstilles og skilt settes opp.
Kleppestø, 17.09.19
Terje Mathiassen
Ordfører
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Når forskriftene ikke er oppdatert, kommer det stadig spørsmål om hva som er gjeldene forskrift.
Askøyværingen hadde et inlegg på det i oktober:
https://www.av-avis.no/nyheter/i/Ln0Vg1/her-er-det-baandtvang-hele-aaret-men-gammelt-kart-skaperusikkerhet
Det ble lagt inn på hjemmesiden og Facebook en orientering om lysene.. Disse har også vært gjenstand
for mange diskusjoner på Facebook. I høst og i vinter har det vært jobbet mye med lysene i lysløypen.
Barna på Træet skule engasjerte seg med
maling av beskjeder for markering av
antimobbedagen 17. okt.

Det var store forventninger til lysene i
lysløypen og innspill til hvordan de
burde virke. Vi hadde litt dårlige
erfaringer med 2 batteri i stolpene. Vi må
sørge for lys sterkt nok til at folk vil benytte seg av det. Har fått innspill på at de ikke vil ha det for
sterkt, da dette delvis tar nattsynet. Erfaringer viser at lysløypen har store besøkstall mellom 18 og 20.
Det avtar noe utover kvelden. På deler av strekningen er det skog nokså nær mastene, noe som gjør at
ladingen av batteriene er liten. Åpne strekninger har bedre lysforhold og bedre lading.

NOVEMBER
Lysene er justert til å lyse på følgende måte. Lys 1,3,5..... kommer på ved mørkets frembrudd. Lysene
2,4,6..... kommer på 2 timer senere slik at alle lysene lyser ca. mellom 18 og 20. Så vil lysene 2,4,6....
lyse 2 timer til. Da lyser det fra ca. 16 - 22 i 6 timer. Vi beholdt løftingen av lyset når noen passerer.
Løftingen varer i 10 sekunder. Dette er de mørkeste månedene og håper det er lyst nok om dagen til at
solcellene klarer å lagre nok til forbruket.
Steintaket som etableres på torvhuset er en eldgammel måte å få et bestandig hustak. På den tid da dette
torvhuset ble bygget, var det få alternativer til taktekke. Det kunne være torvtak eller steintak på
torvhusene. Bøndene var ikke bemidlet til andre tak, og det var tross alt laget for å tørke torv som skulle
brukes til brensel i stedet for ved. Det var ikke mye skog som kunne brukes til brensel i den tid. Det ble
brukt til byggematerialer. På bygdene i nærområdet var steintak mye brukt på driftsbygninger som løe,
potetkjeller, naust skjeneflorer og torvhus.
Besøkende har i lang tid etterlyst tilstrekkelig med parkeringsplasser på Stormyra. Det er beklagelig at
når det er fullt på parkeringen så tror besøkende at det kan forsvares å parkere i veibanen. DET KAN
DET IKKE. Askøyværingen har skrevet om dette mange ganger, og i november løftet ordføreren denne
saken og søker avklaringer med Vegvesenet.
https://www.av-avis.no/nyheter/i/GaaAqm/svaert-mange-bruker-turloeypen-men-parkeringenbekymrer-naa-mener-ordfoe
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DESEMBER
Askøy Jæger og Fisk har hatt en båt i
Siglingavatnet til fri benyttelse for besøkende. I
desember leitet vi etter 5 kanoer og en robåt.
Kanoene er funnet og lagt på plass ved lavvoen
der de skal ligge. Robåten ble også funnet
igjen. Det skal ikke være slik at vi jevnlig må
rundt å lete etter disse. Her bør en se på
muligheter for å verifisere brukerne.
Det må vurderes kostnadsmessig om det er
bærekraftig.

Det var tydelig å se at det var brent bål INNE i det doble torvhuset og det var også mulig å lukte det
flere dager etterpå.
Aske, kull og brennmerker røper at det har vært bål på grusen inne i huset. Skulle det ta fyr i
trekonstruksjonen eller taket innvendig vil nok dette huset brenne ned før en klarer å hente vatn. Her er
det lagt ned en mengde
dugnadstimer for å
restaurere torvhuset.
Denne måneden ble også
østsiden av taket belagt med
stein. I vår kommune er det
kun 2 steintak som er intakt.
Det er ett på Kjerrgarden på
gnr 31 bnr. 6 og dette
torvhuset i Siglingavatnet
friluftspark.
Stolpene i lysløypen er merket fra 2 til 165 i rundløypen. Første er ikke montert, men avsatt nr 1 og er
den nærmest Stormyra. Nummereringen fortsetter mot øst ved Orica sitt lager. Fortløpende
nummerering rundt løypen slik at stolpe 165 står vest for Orica sitt lager. Nummeret er skrevet på
baksiden av hver stolpe. Eks. er stolpe 94 ved avstikker til torvhuset. Stolpene mot Midtvarhaugane har
fortløpende nr. fra 166 til 188 fra rundløypen mot Midtvarhaugane.
Det er nå satt ut bålpanne ved torvhuset til kontrollert bruk. Regner med "voksenbruk" av den. Det er
ikke vatn i nærheten.
Sutaket til torvhus nr. 2 ble saget før jul og kjørt på plass og stablet ved torvhuset. Det var Daniel
Berland som sagde det hjemme på Berland. Vi er oppriktig glade for det.
Ble gjort oppmerksom av bruker at på en rundtur i løypen 1. juledag hadde de talt motgående 131
personer mellom ca.13:30 og 14:30. Med slike besøkstall må en kalle tiltaket for en suksess
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PILOTPROSJEKTET LED-LYSMASTENE
Lysene i lysløypen har ikke fungert slik forutsetningen var. Prosjektet med LED og solceller samt
batteridrift var et pilotprosjekt.
Det har vært 3 leveranser av lysmaster. Første levering var på 40 master og disse ble plassert fra Orica
sitt lager og til Skjenstø. Her ble det tidlig sagt fra at det er gjennom skog, og ladetiden kan bli knapp
for å opprettholde tilstrekkelig lys i den mørkeste perioden. I tillegg var det noen problemer relatert mot
produksjonen. Den første leveransen ble levert med 2 batterier og vår erfaring tilsa etter ganske kort tid
at på Vestlandet kreves 4 batterier for det bruket vi ønsket.
Leveranse nr. 2 var på 80 master og levert med liten batteripakke. De ble montert fra Skjenstø til
Stabben. Strekket de ble montert på var stort sett åpent lende. Utvidelsen fra liten til stor pakke ble
bestilt, men ikke levert før etter at leveranse nr. 2 delvis var gjennomført. Det er derfor på dette strekket
en blanding av batteripakkene stor eller liten. Det har vist seg at lysene på dette åpne strekket klarte seg
med liten pakke frem til rundt vintersolverv. Deretter ble det meste svart på dette strekket. Det ble tatt
en opptelling 28.12.2020 og det var 40 master som ikke lyste. Det ble igangsatt arbeid med å få stor
batteripakke på plass slik at alle mastene skal få stor batteripakke. Arbeidet med å få stor pakke i alle
ble ikke ferdig.
07.01.2021 var det ny opptelling og 49 master lyste ikke. Mellom disse 2 målingene ble det satt inn
flere batterier, men likevel var antallet økt. Dagen etter ble det satt inn på 30 master. (Dette hører ikke
hjemme i 2020-årsmeldingen, men viser at det er tatt tak i utfordringene vi har hatt.)
Siste leveransen på 80 master ble brukt fra Stabben og frem til Orica sitt lager og fra Stabben til
Midtvardhaugane.
Lysene fra
Midtvardhaugane til
Stabben har hatt stor
batteripakke (4 batterier
på 30Ah) fra da de var
montert. De har slik det
er oppfattet ikke hatt
noe problem eller
sluknet. Det er slik vi
ønsker at lysene i
lysløypen skal virke.

Til slutt må dugnadsgjengen takkes for den innsatsen de har lagt ned for å få en så attraktiv friluftspark
som vi har. Dugnadsgjengen har bestått av :
Terje Haugland
Sigmund Haugland
Birger Fromreide
Jarl Frivold

Kjell Pedersen
Erling Haugland
Tor Kjerrgård
Sverre Jokstad

Terje Skråmestø
Håkon Bjugn
Magnar Haugland
Thorleif Thorsen
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ØKONOMI SIGLINGAVATNET FRILUFTSPARK
Oversyn over sponsorinntekter
og korleis dei er disponerte
Inntekter
Sponsing lysmastene 60 000,00
Sponsing torvhuset 50 000,00
Innbet på VIPPS
1 500,00
Renter
128,00
Sum 111 628,00
Utgifter
Nettside
Kjøpt materialer
Bank- & Vippsgebyr

783,75
31 591,13
351,51

Sum 32 726,39
Udisponert

78 901,61

for Heiarvang grendalag
Øyvind Haugland
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