
                  Årsmelding for Freimarkas venner 2019 

Det har vært 3 styremøter i 2019 og behandlet 18 saker. Kontakten mellom styremedlemmene går i 

hovedsak på epost. Styrets leder har ansvaret for den daglige driften av Freimarkas venner og holder 

styremedlemmene løpende orientert gjennom epost. Freimarkas venner hadde 240 betalende 

medlemmer i 2019. 

Helårs turvei over Freiøya 

Søknad om tilskudd til helårs turvei fra Harpskaret til Prestmyra. Søknaden på første byggetrinn er kr. 

300 000 i spillemidler og kr. 420 000 i kommunalt tilskudd. Vi fikk ikke spillemidler i 2019 og 

søknaden er fornyet i 2020. 

Utført arbeid i Freimarka 

Lysløypa er nå ferdig med lys og grusing. Dette har vært et samarbeidsprosjekt med Frei Idrettslag. 

West Elektro AS har hatt ansvaret for den elektrotekniske delen og Stig Dyrhaug As har stått for 

montering av stolper. Kjell Sandvoll har hatt ansvaret for den elektriske delen av arbeidet ute i 

marken.. 120 timer dugnad er utført på denne delen av lysløypa. Trefelling, lunning av tømmer, 

fliskutting etc utgjør ca 250 timer på dugnad. Kristiansund kommune har bidratt med kr. 250 000 og 

det er gitt spillemidler på kr. 300 000. 38 bedrifter har bidratt med kr 3000 hver i vår «stolperulling». 

Gjensidige har gjennom Dugnadsløftet gitt kr 50 000, i tillegg har Sparebank1 gitt kr 20 000, Rensvik 

Velforening har gitt kr. 15 000. Oversikt over sponsorer legges ved årsmeldingen. 

Helårs turvei er ferdig opp til Utsikten fra Prestmyra. Flatsetøy Maskin har vært maskinentreprenør i 

2019. Kristiansund kommune har bidratt med kr 720 000 så langt på dette prosjektet.  

Stier. Vi har fått kr 20 000 fra fylkeskommunen til kloppelegging av stien fra Sæterhaugen opp mot 

Wernerhytta. Vi er ikke helt ferdig med dette arbeidet. 

Samarbeid med andre. Vi har et godt samarbeid med Kristiansund kommune og vi vil spesielt nevne 

Britt Engvig Hjelle, Bente Elshaug, Olav Thingnæs og Per Inge Storvik. Vi har utført arbeid for 

kommunen på Freistranda med rydding av det kommunale friområdet der. 

Sammen med Ørnvika og Ånes velforening vil vi realisere en ny turvei fra tur/lysløypa på Ånes til 

skogsveien som går tvers over øya.  Norodd sykkelgruppe og Freimarkas venner har en felles 

interesse av å gjøre stier/turveier i mark bedre. Vi har drøftet flere fellesprosjekter vi håper å 

realisere i 2020. 

Dugnad. Det er utført ca 600 dugnadstimer i marka 2019.I tillegg har det vært utført 

dugnadsarbeider med traktor, traktor med fliskutter og lift. Dugnadsliste legges ved årsmeldingen. 

Harald Skottheimsvik malte et bilde med motiv Bolgavatnet som han ønsket å gi Freimarkas venner 

som premie i utlodning. Varde, Nedre Frei gård og Gjensidige bidro også med premier. Harald tok seg 

av utlodningen sammen med gode hjelpere. Utlodningen ga kr 21811 i resultat som skal gå til 

rasteplasser/sitteplasser i Freimarka.  

 

Vi har inngått avtale med Regnskapshuset Sparebank1 om føring av regnskapet vårt. Dette fungerer 

meget godt. 

 

  


