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Det var her det startet Fin utsikt til Kjerrgarden, Fromreide og Øygarden

Fin utsikt til N.HauglandReist på dugnad i 2009



Fra åpningen av tårnet 28.03.2009

Musikk fra Toraderne

Kultursjef Brynjulfsen åpnet tårnet

Aktiv i dugnaden



Koselig stund
Pølserspising i Åsen

Grunneigarprat

Noen turtips



Aktiviteter

• Lysløype ca. 5 km gruset veg

• Utsiktstårn 12m høyt

• Lavvo med 8 kanoer og en robåt

• Siglingavatnet rundt turløype

• Vandringsvei for sjøørret fra 
Herdlefjorden til Siglingavatnet

• Minnesmerke ulykkene i 
Myrledmyrane

• Torvhusene

• Klatrenett



Dyra og fuglene 
våre

Rev

Hjort «Kvitfjes»

Hoggorm

Kvitfjes
Med kalv

Ekorn

Ørn

Mår



Litt sjeldnere fugler

Nøttekråke

Hærfugl

Trane

Grankorsnebb

Hubro



Valgene som er gjort

Behov for lysløype på Askøy
Askøy kommune med over 20.000 innbyggere

Nest største kommunen i Hordaland, ingen lysløype
Vurdert flere alternativer

• Finansiering delvis på plass

Valget falt på Siglingavatnet Friluftspark
God dialog med grunneierne
Stor interesse generelt
Stor innsatsvilje



Lysløypen

Vi satset miljøvennlig

• BTG har utviklet og selger soldrevne 
gatelys for helårsbruk i Norden. 

• Soldrevet belysning gir 
strømkostnad lik null. 

• Slipper kostnader til strømkabler 
mellom stolpene. 

• Soldrevet belysning er økonomisk 
gunstigere enn tradisjonell 
belysning.

• Pilotprosjekt



Eksisterende 
aktiviteter

Innvendig i Lavvo tilhørende Fenring Vikinglag

8 kanoer og en robåt gratis til leie

Askøy Jeger og Fisk sin båt
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Videreføring av kulturarven
Det er godt bevarte skjeneflorer og torvhus i området.
Takene var borte, men 3 vegger sto fortsatt på flere bygg.

Ferdigrestaurert torvhus

Rundløypen 
brukes av 
grunneierne til å 
ta ut ved og 
tømmer

Eksempel på gammel torvhusgrunn



Ønsket at dette ble en attraksjon i lysløypen som vil 
bli benyttet av allmenheten

Dragere laget av kortreist tømmer og ble brukt til 
reisverk i dobbelt torvhus



3 vegger var murt i gråstein. Tak og gulv er restaurert

Taket er bygget av eksisterende heller av gråstein

Det ble laget 50 m 
veg frem. 
Røttene inne i 
torvhuset ble 
fjernet. 
Det ble utført en del 
maskinarbeid for å 
få et godt resultat.

Mye gjort på 
dugnad, men  
maskiner måtte til  
for å fullføre 
prosjektet

Videreføring
av

Kulturarven





Torvhuset, en publikumsfavoritt
Åpnet 30. sept 2021

Torvhuset har innvendig 2 soner med bord og 
trebenker til sitteplasser samt ved til bålpannen.

Christian Rieber fra
GCRieberfondene

Vår sist ankomne aktivitet
KLATRENETT

Lekehesten



Minnestøtte over ulykkene
Åpnet 30. sept 2021

Tysk fly havarerte I 1943 
I Myrledmyrene

I 1957 fant ungene en
granat, den eksploderte
og drepte en gutt

Bergens Tidende
09.04.1957



Dugnadsgjengen
og en kunstner

Fra start til mål


