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Årsberetning 2018 

for 
«Tur- og lysløypa i Sarpsborgmarka» 

 

1. Styret 
 
Styret har i 2018 bestått av: 
 
Aage Rishøi, leder 
Johan Fjærestad, kasserer 
Per Kr. Fodstad, sekretær 
Bjørn Strømsæther, styremedlem 
 
Det har i løpet av året vært avholdt en rekke arbeidsmøter i styret i forbindelse med det 
løpende dugnadsarbeidet.  
 
 

2. Aktiviteter 
 

I dugnadsåret 2018 har arbeidet vært konsentrert om klargjøring og oppstart av diverse 
prosjekter i tilknytning til bryggesti og etablering av rasteplass med gapahuker, griller og 
handicaptoalett i Tjueklo. Diverse andre oppgaver er også utført. 
 
Følgende arbeid er gjort: 

• Rydding av traseen langs fjellet i Glengshølen hvor bryggestien skal videreføres.  

• Rydding av områdene i Tjueklo hvor gapahuker og bålplasser skal etableres. 

• Rydding av begge sider av veien fra Tjueklo og opp til Maugestenveien. 

• Merking av løype og utarbeidelse av kalkyle for Kultursti fra Tjueklo til lysløypa i 
Sarpsborgmarka. 

• Rydding og merking av joggeløyper i og rundt Kulåsparken. 

• Bygging av gangvei for bevegelseshemmede på SIL-hytta. 

• Rehabilitering av plastbakke ved Sarpsborg stadion. 

• Opparbeidelse av tursti ved Sykehuset Østfold, Kalnes. 

• Rydding rundt parkeringsplassen ved Nationalstua og av de mest tilgrodde sidene av 
lysløypa, samt på Rishøiden. 

• Tilsyn på Appelsintoppen har pågått løpende gjennom hele året. Tilstanden på tårn 
og rasteplass er god 
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Styret i lysløypa, og spesielt lederen, har hatt et meget omfattende arbeid med å forberede 
de ulike prosjektene. Det har vært hyppige kontakter og møter med leverandører, teknisk 
enhet i Sarpsborg kommune og enhet kultur i kommunen.  Arbeidet med å skaffe midler til 
prosjektene har pågått fortløpende. 
 

3. Prosjekter og støtteordninger 
 
Vi har mottatt kr. 500 000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen til prosjektene i Tjueklo. 
 
I samarbeid med Enhet Kultur i Sarpsborg kommune er det utarbeidet og sendt inn søknader 
om spillemidler på følgende prosjekter: 
 

• Gapahuker og grillplass i Tjueklo 

• Handicaptoalett i Tjueklo 

• Gangvei for bevegelseshemmede på SIL-hytta 
 
For de ovennevnte prosjekter har vi fått tilsagn om henholdsvis kr. 39 000,-, kr. 80 000,- og 
kr. 59 000,- fra «Tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg» i Sarpsborg 
kommune. 
Sarpsborg kommune søker selv om spillemidler til Kultursti, hvor vi vil delta i opparbeidelsen 
av løypa. 
 

4. Økonomi 
 
Økonomien til gruppa er fortsatt god. Årsregnskapet er gjort opp med et driftsoverskudd på 
kr. 325 092,83, og en bankbeholdning på kr. 550 208,82.  
 

5. Oppsummering 
 
«Tur- og lysløypa i Sarpsborgmarka» har også i 2018 hatt et meget aktivt år. Mange 
prosjekter er igangsatt og arbeidsbelastningen på styret, og først og fremst lederen, har vært 
stor. Resten av dugnadsgjengen stiller alltid opp med godt humør! 
Vi mottar fortsatt veldig mange positive tilbakemeldinger fra folk som benytter seg av marka 
og som ser frem til ferdigstillelsen av bryggesti og rasteplass i Tjueklo. 
 
Styret retter igjen en stor takk til alle i dugnadsgjengen som har bidratt til det vi har fått til! 
 
 
Sarpsborg 18.02.2019 
 
Aage Rishøi      Johan Fjærestad Bjørn Strømsæther      Per Kr. Fodstad 
      Sign.                     Sign.                                  Sign.                              Sign. 

 
 
 


