
 

Handlingsplan for 2020. 

 

Helårs turvei fra Harpskaret til Prestmyra.  

Under forutsetning av at vi får spillemidler i 2020 fortsetter vi arbeidet med turveien fra Utsikten til 

lunneplass sørøst for Setervatnet. 

Tverrforbindelse fra Ørnvika/Ånes til Setervatnet 

I samarbeid med Ørnvika og Ånes velforening fortsetter vi planlegging av en tur/skitrase fra turløypa 

på Ørnvika og Ånes fram til skogsveien som går fra Harpskaret til Prestmyra.  Denne vil ha en lengde 

på ca 2.2 km.  Olav Bjerkelund fra Ørnvika og Ånes velforening har kontakt med berørte grunneiere 

og håper at en avtale med alle berørte vil være klar i løpet av våren. Vi søker om spillemidler på deler 

av denne turveien. Ånes og Ørnvika velforening søker om midler på den resterende delen. Dette 

samordner vi.  

Søknad om midler til på den gamle lysløypa fra Svenskesvingen til Prestmyra. Får vi midler til dette 

blir det bygd en turvei med universell utforming. 

Mindre tiltak 

Infotavler. I første omgang infotavler med kart over turveier/stier fra Ørnvika/ Ånes, Nerlandsflata, 

Flatset og Storbakken. Disse tavlene vil være mindre enn den som står på Prestmyra.  

Parkering i Storbakkenområdet. Vi vil tilby Kristiansund kommune bistand til å anlegge en 

parkeringsplass i det gamle vannbassenget ved Storbakken hvor stien opp til Freikollen/Lågfjellet 

starter.  Når arbeidet med Ådalsgrenda boligfelt starter vil det bli parkering forbudt på veien som i 

dag brukes av turgåere til parkering.  

Utbedring av stier og turveier. Stikk ut stien til Drabovatnet. Stien som går vest for Flatsetelva. 

Turvei/sti fra lunneplassen fra skogsveien til Setervatnet. Stien fra tur/lysløypa på Ånes til Skarvan. 

Setervatnet rundt. Freimarkas venner stiller med materialer og utsyr men det er et arbeid som vi 

trenger arbeidsinnsats fra alle som liker å gå i skog og mark for å få dette til. 

Rasteplasser. Starte planlegging og bygging av rasteplasser i Freimarka. Rita Haugnes fra styret vil 

være leder for dette arbeidet 

 

 


