Strindamarka vel
Dugnadsaktiviteten våen 2022

Årets dugnadsgjeng ved samling på Estenstadhytta
Dugnader og deltagere
Det er løpet av våren 2022 arrangert 9 dugnader. I alt er det 34 personer som har vært med
på dugnadene. Vanligvis har vi vært 15-20 med på hver dugnad. Deltagerne har vært:
Allan Mac Quarrie
Jan Sætnan
Arve Erlien
Magne Måge
Øivind Rogndalen
Jens Gjersvold
Anders Gjervan
Øystein Valla
Asbjørn Nøvik
Dagfinn Løvdal
Harald Norem

Geir Nilsen
Arne Strøm
Eva Pedersen
Eirik Ørdal
Sissel Ravnsborg
Tobias Bredland
Tore Kiste
Berit Fossland
Leif Estensen
Bjørn Ivar Rindstad

Hilmar Strand
Torodd Næss
Kjell Jomar Lyng
Torry Unsgaard
Frank Gjengaar
Morten Meek
Tor Gjermstad
Gunhild Hoff Stuan
Einar Rædergård
Tore Flatval

Aktiviteter
Dugnadene har vært konsentrert om:
•
•
•
•
•
•
•

Rydding, utbedring og grusing av stier
Rydding av utsiktsplasser
Rydding rundt Estenstadhytta
Rydding av kulturmark og kulturminner
Oppsetting av benker
Bygge platting ved Estenstadhytta
Fjerning av vindfall på stier

En oversikt over hvor dugnadene er utført er vist på kartet:

Kart med inntegning av steder for dugnadsaktivitet
Stier
• Ved Reservedammen, ved sørøstsida av Estenstadammen er det fjernet vindfall,
bygget benker og stien er kloppet.
• Mellom Badeplassen og Reservedammen er stien kloppet og gruset på enkelte
partier
• Vi arbeidet videre med stien mellom Øvergjerdet og lysløypa med å kavle, grøfte, og
kjøre ut flis og grus.
• Stien fra lysløypa mot steintrappa og mot hytta er kavlet og gruset.

Utsiktsplasser
Vi har ryddet for bedre utsikt ved:
• Øvergjerdet med utsikt mot Tømmerholtdammen (vedlikehold)
• Ved Øvergjerdet med utsikt mot byen på begge sider av bilvegen mot hytta

• Ved vegen opp til hytta og rundt hytta
• I bakken fra lysløypekrysset og i bakken mot hytta er det laget et «vindu» med utsikt
mot byen.

Rydding for bedre utsikt fra vegen og mot gapahuken ved Tømmerholdammen
Rydding rundt Estenstadhytta
De første dugnadene ble det ryddet rundt hytta for å klarlegge for sommersesongen.
Dessuten ble det slått ned kratt for å beholde utsikten mot dammene og Månen.
I samarbeid med Trondheim kommune er det bygget en platting på sørsida av hytta.
Kommunen har utført alt grunnarbeid og bidratt med materialer, mens dugnadsgjengen har
utført selve snekringen av plattingen.

Bygging av platting på hytta

Rydding av kulturmark og kulturminner
Dyrkingsområdet rundt den gamle husmannsplassen «Stokkleiva» var i ferd med å gro igjen.
Det ble i 2018 og 2019 fjernet mye skog på restene av de gamle jordene. I 2021 ble busker
og ny vegetasjon slått for å gjenskape preget av gammel kulturmark. Kommunen har grøftet
området og har satt opp benker. Dugnadsgjengen har slått området for å bringe fram preg
av gammel kulturmark. Stedet er i dag en populær rasteplass.

Fra den gamle husmannsplassen, Stokkplassen

Oppsetting av benker
Det er satt opp benker ved følgende steder:
•
•
•
•

På toppen av akebakken
På utsiktsplassen langs Skogstien nær Lysløypa
Innerst ved Estenstaddammen i krysset ved sti fra hytta
Ved Estenstaddammen ved utløpsosen for bekken fra Styggdalen

Benk ved Fiskerstien innerst ved Estenstadvannet
Fjerning av vindfall
Vinteren 21/22 var preget av enkelte kraftige stormer. Vi har i løpet av våren fjernet flere
vindfall som har ligget over etablerte stier.

Fjerning av vindfall på sti mot Svarttjønn

