
 

 

 

ÅRSMØTE 
 

21. mars 2012 kl 19.00 i Glenghuset 
Dronningensgate 34, Sarpsborg 

 
 

Dagsorden:  

 
1. Åpning 

 

2. Konstituering 

- Bemerkning til innkalling og dagsorden 

- Valg av møteleder 
- Valg av referent 

- Valg av to personer til å underskrive protokollen 

- Valg av to personer til tellekorps 

 
3. Årsmeldinger fra styret og gruppene 

 

4. Regnskap for 2011 

 
5. Budsjett for 2012 

 

6. Innkomne forslag: Hytte- og rutestrategi for DNT Nedre Glomma 

 
7. Valg 

 

8. Kort informasjon om prosjekt Kjerringholmen 

 
9. Pause. Enkel bevertning 

 

10. Naturfotograf Jørn Bøhmer Olsen viser bilder og 

forteller om Østfolds natur 



 
 

STYRETS ÅRSMELDING 2011 

 

Styret* har bestått av: 
 
Leder Anna Hellstrøm 
Nestleder Magne Kværum 
Sekretær Heine B. Kristiansen 
Kasserer Ole Magne Grytvik 
Styremedlem Svein Rekaa  
Styremedlem Anders Tronstad 
Styremedlem Siv Eike 
  
Varamedlem Aud Jenssen 
Varamedlem Nina Falleth Syversen 
Varamedlem Grethe Eide 

*Styreendringer i løpet av 2011: 

Heine B. Kristiansen og Anders Tronstad fratro styret i løpet av 2011. 
Svein Rekaa overtok som sekretær i oktober. 
Aud Jenssen tiltro som styremedlem.  

Andre:  
Revisor  Finn Eriksen 
Vararevisor Lise Lilleby 
  
Valgkomité:  
Leder Terje Strømme 
Medlem  Frank Hansen 
Medlem Henning Syversen 
  
  
I følge statistikk pr. 31.desember 2011 har DNT Nedre Glomma ca 2400 medlemmer. 
Aktivitetstilbudet fordelte seg i 2011 på gruppene Seniorgruppa, Tur og Kultur, Barnas Turlag 
og Fjellsport. Se for øvrig grupperapportene. 
 
Styret har avholdt 9 styremøter i 2011. 63 saker har vært til behandling. 
 
Styret har bl.a. arbeidet med følgende saker: 

 Utarbeidet høringsuttalelse til forvaltningsplan for Ytre Hvaler Nasjonalpark. Spesielt 
viktig var å protestere mot forvaltningsplanens krav om at turer arrangert av DNT 
Nedre Glomma i nasjonalparksområdet krever både søknad og rapportering.  

 Etablert prøveordning med ansettelse av kjøpte tjenester ved Sarpsborg 
Turist AS. Gjeldende fra 01.04.2011.  

 Gjort tiltak for en bedre samordning av gruppenes turannonseringer i lokalavisene. 
Annonseringen har vært nøye fulgt opp av nestleder. Ved å samordne annonseringen 
til samme ukedag for alle annonser har foreningen spart titusentalls kroner.  



 
 Sti- og hyttestrategi. Forslag er utarbeidet med navn:” Hytte- og ruteplan for DNT 

Nedre 
Glomma for 2012-2015”.  

 Drøftet regional plan for vindkraft i Østfold. Som grunnlag for vurderinger av viktige 
friluftsområder er det utarbeidet kart for viktige markaområder og kart for viktige 
friluftsområder med urørt natur. Disse kartene var DNT Nedre Glommas innspill til 
regional plan for vindkraft.  

 Kjerringholmen. Det er utarbeidet forslag: ”Kontrakt om samarbeid om etablering og 
drift av basecamp på Kjerringholmen”. DNT Nedre Glomma har deltatt på flere møter 
med representanter for mange avdelinger i Sarpsborg som alle arbeider med 
friluftsliv. Utvikling av holmen til leirsted er klarert hos Direktoratet for Naturforvaltning 
(staten) av Sarpsborg kommune som forvalter holmen på vegne av staten. Det står 
også klart at alle bygg/anlegg på holmen å være tilgjengelige for allmennheten til 
enhver tid. Det vil altså ikke bli hytte eller avlåst lavvo på stedet. Det arbeides med å 
få etablert gapahuk/ åpen lavvo, bålplass, utedo, brygge og bedre adkomststi.  

Risiko- og sikkerhetsarbeid 
Skjema for sikkerhets- og sårbarhetsanalyse er i bruk i forbindelse med avholdelse av turer. 
Foreningen arbeider bevisst med å dyktiggjøre sine turledere gjennom kursvirksomhet. 
 

Miljøvern 
I samsvar med DNT’s målsetting arbeider foreningen med klimabevissthet i egen 
organisasjon. 
 

Egne møter og arrangementer 
Årsmøtet 2011 ble avholdt 16.mars i FIF-huset, Fredrikstad. 
Det har vært 9 styremøter i 2011. Et møte ble avlyst.  
Sommer- og juleavslutning har blitt markert med egne arrangement.  
 

Andre møter og arrangement. 
På Østlandsmøtet, Hamar i januar, deltok Magne Kværum og Roar Hovde.  
På landsmøtet, Geiranger i juni, deltok Anna Hellstrøm, Roar Hovde og Anna-Boel 
Andersen.  
Tre fellesmøter for Østfoldforeningene i løpet av året. Magne Kværum og Roar Hovde deltok.   
 
Kom deg ut dagen. 4. september. DNT Nedre Glomma deltok med stand i Ullerøy i 
forbindelse med arrangementet Friluftslivets dag arrangert av Sarpsborg kommune.  
Stand i Storbyen med informasjon og medlemsverving de to første lørdagene i desember. 
 

Turer 
Det refereres til turprogrammet for 2011, og grupperapportene. 
 

Kurs 
Ambassadørkurs i april og mai i egen regi med totalt 13 deltakere.  
To deltakere fra Tur & Kultur på grunnleggende turlederkurs. 
To deltakere på grunnleggende turlederkurs for DNT ung. 
 

 
 
 
 



 
 
Samarbeidet med Visit Sarpsborg 
Fra 1. mai 2011 har DNT Nedre Glomma kjøpt tjenester fra Visit Sarpsborg tilsvarende 50% 
stilling. Det har vært et meget gunstig alternativ til å ansette en daglig leder i foreningen. 
Samarbeidet med turistkontoret i Sarpsborg har vært til gjensidig glede for begge parter. 
DNT Nedre Glomma har dermed fått etablert et medlemskontor der man bl a kan kjøpe 
medlemskap, låne nøkkel til selvbetjente hytter og kjøpe kart. For styre og stell i foreningen 
har tjenestene være en stor og helt nødvendig avlastning, da mengden oppgaver i 
foreningen er for stor for ren dugnadsbasert drift. Samarbeidet med Visit Sarpsborg vil også 
sikre kontinuitet i foreningsdriften. De fleste tjenestene utføres av Anna-Boel Andersen, men 
også andre som jobber på Visit Sarpsborg gjør en jobb for oss.  
 

Oppsummering 
Et omfattende dugnadsarbeid er lagt ned i 2011. 
Styret registrerer et omfattende og bredt utvalg av turer. Styrets takk til alle store og små 
bidragsytere.  
Samtidig nevnes at vi har utfordringer. Spesielt trenger Barnas Turlag og DNT Ung 
tillitsvalgte og dugnadshjelp. 
 
Fredrikstad i mars 2012. 
Styret  
 
 

 



 
 
 
 
 
ÅRSMELDING FOR SENIORGRUPPA 2011 
Seniorgruppas turledere i 2011: 

Gunnar Edvardsen 

Kari Marcussen 

Finn M. Göransson 

Harald Henriksen 

John Klavestad 

 

Erik Leister 

Bjarne Movik 

Liv Simensen 

Svein R. Karlsen 

Finn Eriksen 

 

Gunnar Molvig 

Bjørg Corneliussen 

Willy Kristiansen 

Peter Jul Hanssen 
 
 
 

 
Den første turen i 2011, 47 ivrige deltagere 
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Møter og aktiviteter  

Vi hadde et informasjonsmøte med god oppslutning på FIF-Huset i mars der vi presenterte 
årets turer. Turlederne har også hatt et møte for å planlegge turene i 2012. I tillegg har det vært 
en del kommunikasjon via e-mail, post og telefon. 
Medlemmer av Seniorgruppa stilte opp med en stand i Ullerøy, Skjeberg i september for å 
markere ”Kom deg ut dagen”. I tillegg tok de på seg å arrangere tre turer for Barnas Turlag, 
inkludert Nissetur i desember. Og en av våre nye turledere meldte seg til å stå på stand i 
Sarpsborg en lørdag i desember. 
 
Turer i 2011 

Vi arrangerte 21 turer i 2011, 10 i løpet av våren, 10+en bonustur om høsten. Det var 7 turer 
som gikk med egen buss. Fire av turene gikk i Sarpsborgområdet, tre på Hvaler, en i Råde, og 
en gikk til Sverige. 
Deltagerantallet varierte fra 78 til 16 (på en høstdag med dårlig vær). I gjennomsnitt hadde vi 
47,2 deltagere per tur, omtrent det samme som året før. 
Det ble ikke registrert noen ulykker i 2011.  
 

Sammendrag - Turer 2011 

 
Tur nr. 4301: 6. april, Lervik        
Lett. Ganske vått og sølete mange steder, men flott tur. 47 deltagere. 
Turansvarlig: Willy Kristiansen 
 
Tur nr. 4302: 13. april, Østsiden: Begby-Grårud-Gansrød-Øra    
Middels krevende, 34 deltagere. Bløtt i løypas første del etter regn dagen før. Skyet 
oppholdsvær ved start, etter hvert oppklaring og sol 
Turansvarlig: Bjarne Movik 
 
Tur nr. 4303: 27. april, Søndre Onsøy    

Start fra Kiwi Møklegård. Middels krevende, 56 deltagere, fint vårvær. Merethe Kildahl fra NRK 
Østfold var med, og hadde direktesending fra flere steder underveis. 
Turansvarlig: Harald Henriksen 
        
Tur nr. 4304: 4. mai, Skjærviken-Storedal       
Lett, 65 deltagere. Fint vær. 
Turansvarlig: John Klavestad 

 
Tur nr. 4305: 11. mai,  Hafslundsøy  
Middels krevende, 45 deltagere. 
Turansvarlig: Erik Leister 
 
Tur nr. 4306: 18. mai, Valhallberget, Onsøy     

Middels krevende, 45 deltagere. 
Turansvarlig: Gunnar Edvardsen 
 
Tur nr. 4307: 25. mai, Søndre Koster: Långegärde, Ekenes, Kilsand 

Ca. 8-9 km, lett tur. Lang dag pga reisetid, 78 deltagere. 
Turansvarlig: Finn Eriksen 
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Tur nr. 4308: 1. juni, Kirkøy 

Kupert, krevende tur. 33 deltagere. 
Turansvarlig: Svein R. Karlsen 
 
Tur nr. 4309: 8. juni, Kyststien Kjøkøy 

Lett kupert, middels krevende. 52 deltagere. 
Turansvarlig: Finn Göransson 
 
Tur nr. 4310: 15. juni, Kyststien Skjeberg: Slang-Høysand 

9 km, middels krevende, 45 deltagere. 
Turansvarlig: Liv Simensen 
 
Tur nr. 4311, 24. august: Vesterøy 

Middels krevende, 37 deltagere. 
Turansvarlig: Gunnar Edvardsen 

 
Tur nr. 4312, 31. august: Kråkerøy 
Middels krevende, 51 deltagere. 
Turansvarlig: Kari Marcussen 
 
Tur nr. 4313, 7. september, Kirkøy: Hvaler Kirke-Rove-Mørkedalen-Hellekilen-
Skjærhalden-Storesand-Hvaler Kirke 

Ca. 6-7 km, lett tur.  Kraftige regnvær om morgenen, men opphold under turen! 16 deltagere. 
Turansvarlig: Finn Eriksen 
 
Tur nr. 4314, 14. september: Oldenborgila-Gansrød-Kathrineborg 

Lett, ca. 7 km. Lettskyet, med sol innimellom – litt vind. 45 deltagere. 
Turansvarlig: Bjarne Movik 

 
Tur nr. 4315, 21. september: Gressvikmarka Syd 

6–7 km i middels krevende terreng. Flott høstvær, 44 deltagere. 
Turansvarlig: Harald Henriksen 

 
Tur nr. 4316, 28. september: Kalnesskogen 
Lett tur, fint vær, 59 deltagere. 
Turansvarlig: Gunnar Molvig 

 
Tur nr. 4317, 5. oktober: Stikkaåsen-Ramstad 

Kupert, krevende tur. Overskyet, 39 deltagere. 
Turansvarlig: Gunnar Molvig 

 
Tur nr. 4318, 12. oktober: Henestangen, Råde 

10 km fin skogsti, lett terreng, 3-3,5 timer. Strålende sol, 54 deltagere. 
Turansvarlig: Svein R Karlsen 
 
Tur nr. 4319, 19. oktober: Glommastien fra Moum til Gamlebyen.  

Lett tur, 5-6 km m/vekt på historie, 39 deltagere. 
Turansvarlig: Peter Jul Hanssen 

 
Tur nr. 4320, 26. oktober: Fredrikstadmarka Syd.  

Lett tur, ca. 6 km. Varm suppe ved lavvo og bål v/Erik Leister. Regn, 60 deltagere. 
Turansvarlig: Liv Simensen 
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Gjennomsnittsdeltagelse på planlagte turer: 47,2. 

 
Bonustur til Skihytta 1. november: Orientering v/Ture Nilsen, 

FSK, om jubileumsinnsamlingen og oppussingen av Skihytta i anledning 
100 års-jubileet. Deilige vafler v/Erik Leister m/flere. 
Turansvarlig: Liv Simensen. 

 

 
”Suppetur” i Fredrikstamarka, 26. okt. 2011. 

 
Planer for 2012 
Det er planlagt 20 turer i 2012. De fleste går i vårt eget område; Sarpsborg, Fredrikstad og 
Hvaler. En går i Råde, en langs Akerselva, og en i Sverige. Det vil bli avholdt et 
informasjonsmøte på FIF-huset 28. mars. 
 
Økonomi 

Vi har deltakeravgift på turene hvor vi setter opp egen buss. I 2011 var det bare en busstur som 
ikke hadde nok deltagere til å dekke kostnaden. Vår største utgift er annonser, den har vært 
dekket av DNT Nedre Glomma. 
 
Fredrikstad, 5. februar 2012 
 
Bjørg Corneliussen 
gruppeleder 
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Tur & Kultur: ÅRSMELDING  2011 

 

 

 

Medlemmer 
 
Roar Hovde (leder) 
Knut Lykken 
Svein Rekaa 
Solveig Finstad 
Solbjørg Aleksandersen 
Aud Jenssen 
Kjell Andersen 
Geir M. Hansen 
Per Ove Lindemark 
Ole Jørgen Hommeren 
Nina Blikshavn 
Tove Lader 
Ingerid Braastad 
Gunnhild Ristesund 
Reidun Guldhaug 
Marith Ødegaard (innmeldt i slutten av 2011) 
 
 

Møter 
 
Planleggingsmøter for turer 2012, alle på Fredrikstad rådhus kl.16:30: 
29.mars 2011 
03.mai   2011 
31.mai   2011 
30.aug.  2011 
10.okt.   2011 
Oppmøte fra 8 – 10 medlemmer. 
 
Gruppeleder har deltatt på de fleste styremøtene. 
 

 

Turer i 2011: Summering 

 

Det er skrevet referat fra de fleste turene, men summarisk har de gått etter planen og 
uten uhell. Variasjonen over deltagelsen skyldes flere årsaker, men været får stå som 
den viktigste. 

Vi har også fått en variasjon mht. Turene; lengde, innhold og områder. Dette har vi 
gjentatt i turforslag for 2012 hvor vi har fått til 17 turer. Det er planer om å samordne 
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noen turer med de andre DNT-områdene i Østfold. Noe samarbeid finnes allerede på 
årets turer. 

 

Nr Tur-navn Turleder Dato Deltagere 

4201 Kuststigen Strömstad/Koster Roar 9.-10.april 12 

4202 Ingaleden, Furuhlm.-Skjørshammer Kjell 17.04.2011 18 

4203 Kyststien Hvaler/Kirkøy Solbjørg 08.05.2011 42 

4204 Ørsjøen/Aspedammen Svein 22.05.2011 23 

4205 Onsøyknipen Roar 29.05.2011 24 

4206 Kanotur Børtevann - Langen Geir 05.06.2011 Avlyst 

 sommerferie    

4207 Bygdin rundt Geir 11.-14.juni Avlyst 

4208 Rallarvegen på sykkel Knut 26.-28.aug 6 

4209 Hunnebunn og omegn John 4.sep 15 

4210 Østfoldnatur og geologi Knut 11.sep 14 

4211 Ørje – Skrabberud (Rakkestad) Ole Jørgen 24.-25.sep 4 

4212 Kråkerøy på langs Finn 2.okt 27 

4213 Skjebergmarka rundt Kjell 16.okt 20 

4214 Fugletur 1 Nina 18.mai. 7 

4215 Fugletur 2 Solveig 23.mai. 12 

      

 Tilsammen   224 
(snitt: 17) 

 

For «Tur & Kultur»-gruppa 
 
Roar Hovde 
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Årsrapport Fjellsportgruppa 2011 
 
Fjellsportgruppa har i 2011 gjennomført 2 turer. De andre arrangementene på programmet ble 
avlyst pga. liten interesse eller dårlig vær. 
Magne Kværum har vært kontaktperson for Fjellsportgruppa. 
Det har ikke vært skader/uhell på turene. 
 
Årsfest FKK/fjellsport (4501) 

Årsfest i samarbeid med Fredrikstad klatreklubb planlagt i november 2010 ble først utsatt til 
2011, og senere avlyst pga liten påmelding. 
 
Klatrekurs i Bohuslän (4502) 

20-22.05.2011 
4 deltakere. Lærerik helg med klatring på egne sikringer.  Turleder: Magne Kværum Kursleder:  
 
Skrimfjella med grottetur (4503) 

18-20.06.2011 
5 deltakere. For mye vann til å komme inn i grottene, men fin skogstur. Turleder: Bård 
Johansen. 
 
Over stokk og stein på to hjul i Rygge (4504) 

07.08.2011 
Avlyst, ingen fremmøtte. 
 
Klatretur til Hankø (4506) 

27-28.08.2011 
Avlyst pga elendig værmelding. Prøver igjen i 2012. 
 
Inneklatring 

Vi klatrer jevnlig på Red Point klatresenter på Lisleby. 
 
Totalt 8 deltakerdager kurs, og 10 deltakerdager tur. 
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Årsmelding for Barnas Turlag 2011! 

 
Barnas Turlag har hatt 6 søndagsturer på programmet i 2011: 
 
10. april: Tur på Kyststien fra Gansrød til fugletittetårnet på Øra. 

Barnas Turlag startet sesongen med tur på den forholdsvis nye kyststien fra Gansrødbukta til 
fugletårnet på Øra i Fredrikstad. For å korte veien for de minste, var det poster underveis med 
forskjellige fugleoppgaver. Vel framme ved fugletårnet fortalte Åge Sten Fredriksen fra 
Fredrikstad Ornitologforening om naturreservatet på Øra. Dessverre var det ikke så mange 
forskjellige fugler å se, bortsett fra måker og skarv. Mer enn 100 små og store i alle aldre hadde 
en strålende dag i det fine været. 
 
22. mai: Familiefisketur. 
Fisketur til dammene i Fredrikstadmarka i samarbeid med Kråkerøy Jeger- og Fiskeforening. 
Fiskestenger og mark ble delt ut til ivrige fiskere. 120 deltakere møtte opp til dette populære 
arrangementet. 
 
5. juni: Tur til Valbrekke og Sølvstufoss. 

Tur i vill og vakker natur langs Ågårdselva til Valbrekke, hvor det ble grilling i nydelig 
sommervær. Noen av deltakerne fortsatte til Sølvstufoss, mens andre valgte å nyte 
sommerdagen på Valbrekke. 30 deltakere. 
 
21. august: Tur i fjæra. 
Flott tur Oven der vi studerte dyrelivet på stranden. Marinbiologer hjalp med å forklare hva som 
ble fanget i nett. 90 deltakere. 
 
2. oktober: Båltur til Skogtunet på Ørmen. 
Til tross for at skolene hadde begynt høstferie og været var tåkegrått, fant ca. 50 små og store 
fram til Frikirkens speidergruppes flotte leirsted Skogtunet på Ørmen, ca. 1 kilometers gange fra 
Østfoldklinikken hvor vi kunne parkere. 
Vel framme, bar det ut i skogen for å gå en 1,5 km lang natursti og prøve seg på forskjellige 
spørsmål. Deretter smakte det godt med pølser stekt på pinne og epler stekt i folie på bålet. Tid 
til litt ballek og å prøve en populær huske ble det også før regnet kom og det var tid for å dra 
hjem.  
 
11. desember: Nissetur. 

Rundt 50 små og store ville gjerne være med og lete etter nissen i Skontorpskogen i 
Engelsviken.  Vi fikk vite at nissen er glad i popcorn, og heldigvis hadde han mistet en del på 
stien slik at det ble lettere å finne ham. Underveis ble det trent på nissesanger og laget 
nissegaver av fargede piperensere. Vel framme i lavvoen var bålet tent. Pølser ble grillet, kakao 
drukket, eventyr om musungen som var alene hjemme fortalt, og Musevisa og På låven sitter 
nissen sunget. Så bar det ut i luften og opp i trærne og for dem som ønsket det: mulighet til å 

lage en jule-dekorasjon å ta med hjem. En fin avslutning i nydelig vær på årets BT-turer.  
 
 
Siv Eike 
Barnas Turlag 
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DNT Nedre Glomma 
Prosjekt Kyststien Kråkerøy/Kjøkøy  
 

 

Årsrapport 2011 
   
Ifølge kostnadsoverslag, utarbeidet i 2009 av tidligere herredsagronom Halvor Sødal, 
var utgiftene til nytt kulturhistorisk kart beregnet til kr. 110.000 mens arbeidet i marka med 
opparbeiding og rydding av nye traseer, vedlikehold av gamle stier, merking, oppsetting av skilt 
og stolper m.m. var beregnet til kr. 175.000, til sammen kr. 285.000.   
I løpet av 2010 og 2011 er det etter søknad innkommet kr. 180.000 fra følgende støtte- 
spillere: 
Sparebankstiftelsen DnB NOR, Sparebank1 Fredrikstad, Kråkerøy lokalsamfunnsutvalg, Lions 
Club Kråkerøy, FB/Lions julelotteri 2010 og Kiwanis Club Kråkerøy. Dessuten har  
vår egen forening gitt tilsagn om støtte på kr. 50.000.  
I tillegg kommer en betydelig dugnadsinnsats fra flere av foreningens medlemmer.  
 
Kartet forelå ferdig i juni 2011 og kom på i alt kr. 116.500 inkl. distribusjon av gratis kart  
til samtlige husstander på Kråkerøy og Kjøkøy. Salg av kart á kr. 50 har hittil innbrakt  
kr. 24.500. Kartet er utarbeidet med utgangspunkt i Fredrikstad Skiklubbs kartgrunnlag og med 
Lars Ole Klavestad som karttegner og illustratør. Svein Jakobsen, FSK, har bidratt med 
kartarbeidet, og Finn M. Göransson har tatt ut 100 kulturminner, spesielle severdigheter og fine 
utsiktspunkter. Disse er avmerket og beskrevet i kartet. Kartet har vært til salgs i Libris 
bokhandel i Fredrikstad, på turistkontorene, Fredrikstad Museum og i forretningene Bunnpris, 
Lunde og Kiwi, Langøya. Dessuten på Fredrikstad Skihytte og i Fredriksstad Blad, men 
her er det Skiklubben som har fortjenesten av salget.   
 
Ved lanseringen av kartet fikk vi flott og bred avisomtale med bilder - i Demokraten 4. juni og i 
Fredriksstad Blad 6. juni - noe vi kan takke Lars Ole Klavestad for. Dette kartet var nr. 7 i rekken 
av kulturhistoriske turkart i Fredrikstad-distriktet som han og Fredrikstad Skiklubb har stått bak.  
 
Som omtalt i Turprogram 2012, er status for arbeidene i marka ved utgangen av 2011: 
 

På Kjøkøy ble trasé og merking av den 5,6 km lange kyststien ferdig i 2010. Her gjenstår  

kun oppsetting av 2 store karttavler, en ved foten av Skams klove og en oppe på fortet. 
 

På Kråkerøy vil kyststien bli på ca. 30 km og gå rundt hele øya. Her har en dugnadsgjeng 

på 11-12 mann utført følgende arbeider i 2011: 
- Fra Langøya er det ryddet adkomst til kyststien gjennom et stort steinbrudd. 
- Ved den store Steinhytta, ”Tom og Mette-hula”, er det steinsatt en sti på ca. 20 m over 
  det bløte myrlendet. Her er det kjørt på stein fra et brudd i nærheten. 
- Et stort område mellom Fuglevik og Kråkerøy Ungdomsskole er kvistet og merket. 
- Likeledes er kyststien merket fra Speiderhuset i Strålsundparken til Enhuskilen. 
- I et dike på en myr ned mot vannbassenget i Rødsmyra er det gravd ned rør og bygget  
  bro for turgåere (ikke hester). 
- I området Ødegårdsskogen-Lundeskogen er det ryddet og merket nye stier, og i Ødegårds- 
  veien er et kartstativ flyttet til ny kyststi. 
- På eiendommen Wennersberg skal nye stier opparbeides så snart det blir framkommelig  
  med maskiner. 
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- Store informasjonskart er ferdige, men oppsetting av kartstativene, 12 i tallet, ved de 
  forskjellige inngangene til kyststien, gjenstår. Her må det noen steder bores i fjell. 
- En del merking av stier gjenstår, samt oppsetting av nytt stålrekkverk i skråning ved 
  Hellekilen.  
 

Offisiell åpning av de to kyststiene vil skje i to omganger. 
Dato for innvielse av kyststien på Kjøkøy er fastsatt til søndag 3. juni kl. 12.00. 

Kyststien på Kråkerøy håper vi kan innvies i 2. halvår 2012. Her gjenstår en del 
arbeider. 
 

Fredrikstad i februar 2012 
 

Liv Simensen 
prosjektsekretær 
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Noen fra dugnadsgjengen i sving ved ”Tom og Mette-hula”. 
 

 
 


