
 
 

Årsmelding for Freimarkas Venner 2022 (FV) 

 

Styrearbeid og administrasjon: 

Styret: 

Leif Furre:    Leder  

Lars Ola Fiske:                Nestleder 

Målfrid Gullstein  Styremedlem  

Rune Nordvik   Styremedlem  

Toivo Brennløkken:  Styremedlem  

Siw Toril Kjørsvik  Varamedlem 

Reidun Flatøy                                Varamedlem 

 
Det er avholdt 5 styremøter i 2022 og 26 saker er behandlet. Kontakten mellom styremedlemmene 

gjøres i hovedsak pr epost. Styrets leder har ansvaret for den daglige driften av FV og holder 

styremedlemmene løpende orientert gjennom epost og muntlig kommunikasjon. Forberedelse til 

styremøtene har delvis vært gjort av en arbeidsgruppe bestående av Leif, Toivo og Lars Ola.  Alt 

administrativt arbeid gjøres på dugnad.  

 

Medlemmer:  

FV hadde 207 betalende medlemmer i 2022, en nedgang fra 740 i 2021.  

Økonomi og prosjektregnskap. 

Det vises til Årsregnskap 2022. Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest AS fører regnskapet. 

 

Gaver og til skudd. 

FV har mottatt Kr 50 000 fra Sparebankstiftelsen Nordvest, Kr 60 000 fra Varig Forsikring, kr 10 000 

fra Rebekkalosjen19 og Kr 25 000 Frei Idrettslag. 

 

Minnegaver. 

FV har fått minnegaver i 2022 på til sammen kr. 68621 ved Ole Langseth, Åse Torvik, Øyvind Sæter, 

Arve Ranheim og Lars Sæterøys bortgang.  

FV takker familiene for de generøse gavene. 

 



 
 

Samarbeid med andre: 

FV har et godt samarbeid med Ørnvika og Ånes velforening.  Ørnvika og Ånes velforening har egen 

tråkkemaskin og snøscooter. Løypelaget til velforeninga og dugnadsgjengen til Freikollheis sammen 

med ansatte i Freikollheis har stått for oppkjøring av skiløypene. Vinteren 22/23 var første vinter 

hvor det ble kjørt sammenhengende spor fra vest til øst på Freiøya. 

Britt Engvik Hjelle på kulturkontoret har vært en viktig ressurs for FV når det gjelder søknader om 

spillemidler/kommunale tilskudd etc.  

FV har opplevd godt samarbeid med alle berørte grunneiere. Dette er svært viktig for at FV skal nå 

målsettingen i formålsparagrafen om tilrettelegging for friluftsliv på Freiøya. 

FV har invitert MELLOM til et samarbeid i forbindelse med fornying av kraftlinjen 

Rensvik/Sildvolnesset. Vi har blitt høringsinstans for NVE i planleggingen av arbeidet. Målsettingen er 

å få innflytelse på opparbeiding/utbedring av anleggsveier og som kan bli til allmenn nytte. 

 

Prosjekter i Freimarka 2022: 

Helårs turvei Setervatnet rundt 2021/22: 

FV har fullført ca. 90 % av turveien. Vi har søkt om tillatelse til å beholde den delen av turveien vi har 

fylt ut i Setervatnet. Det gjelder et stykke i en lengde av ca 20 meter i 1.2 meters bredde. (Veien er 

finansiert med spillemidler, kommunale tilskudd og egenkapital. 

 

Jonsokhauan del 2 

Denne turveien er fullført og det er brukt naturlige grusmasser. Veien har kostet kr. 586 726 og er 

finansiert med spillemidler, kommunale tilskudd og egenkapital. 

 

Skogvoll turløype 2021/22: 

Veien er fullført med unntak av ca. 100 m med grusing samt rydding i form av flising. Turveien har så 

langt kostet ca. kr. 431 300 og er finansiert med spillemidler, kommunale tilskudd og egenkapital. 

 

Bogamyra: 

 FV fikk tillatelse fra grunneier til å bygge en sti på ca. 1, 2 meters bredde over eiendommen. Stien er 

bygd av plank i en bredde av 0.8 meter og med flis i en bredde av 1-1,5 meter. Vi har ikke søkt om 

tilskudd til stien. Kostnadene ved opparbeiding av stien er kr ca. 182 000, i hovedsak gravemaskin,  

 



 
 
 

flisarbeid og leie av tømmersag.  Dette har vært et miljøvennlig prosjekt, ingen materialer tilkjørt, 

ingen materialer bortkjørt. 

 
Lysløypa: 
 
FV vil utrede muligheten til å oppgradere lysløypa til universell standard. Kostnadsoverslaget er på ca 

kr 670 000. Spillemidler, kommunale tilskudd og egenkapital i form av dugnad kan være mulig. 

 
 

Annen aktivitet/Dugnader: 

Det er utført ca. 1500 dugnadstimer i 2022.  Grov oversikt: 

Bogamyra/Skogvoll:   700 

Bro Freielva:   20 

Lysløypa (skogrydding)  100 

Administrasjon/arbeidsledelse: 500 

Saging av materialer:  150 (til klopper/møbler og gapahuk øst for Bogamyra. 

I tillegg har FV også utført dugnadsjobber som har gitt inntekt på kr. 62 000, fordelt på Tangen 

(18000) og Fosna Stein (42000). Vi har også hjulpet til med Rastarkalvspelet. 

Styret i Freimarkas Venner retter en stor takk til alle som har bidratt på våre dugnader. Vi takker også 

Edvin Bakken i Aeb AS som har hjulpet oss med dokumentasjon og diverse søknader til det offentlige. 

 

Framtidsplaner: 

FV anser de største planlagte prosjektene fra oppstartet av foreningen for gjennomført (bla. lysløypa, 

tverrforbindelsen fra vest til øst, Jonsokhaugan rundt), og det er ingen planlagte større prosjekter de 

kommende år. Det er etablert ei handlingsplan 2023-2025 som rulleres kontinuerlig. Mindre 

prosjekter og fokus på vedlikehold vil være prioriterte oppgaver.  

Det samarbeidet vi har invitert MELLOM til, kan utløse betydelig dugnadsinnsats fra FV. 

 
Frei 2. mars 23 

Styret 


