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NÅ BLIR DET LYS 
HELE VEIEN TIL

Det er mange som 
har jobbet lenge for en 
utbedring av turveien fra 
Trondalen til Sprinklet, 
nå er det klart for en 
opplyst turvei på rundt 1,5 
kilometer opp til det beste 
utsiktspunktet i milevis 
omkrets. Det åpner en 
mulighet for at nesten alle 
kan komme seg til topps 
for å nyte dette fantastiske 
turområdet og utsikten fra 
Sprinklet.
TEKST: DAG SOLHEIM. 
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HVER SØNDAG FORMIDDAG går, fra venstre Trond Westby, Leif Bråten 
og Per Bjarne Johansen tur fra Trondalen til Sprinklet
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-G runneierne har vært utrolig 
samarbeidsvillige, sier 
prosjektleder i Fredrikstad 
Kommune Aina Kittelsen, 

som legger til hvor stolt hun er av anlegget.
Når det gjelder å gjøre marka og uteom-

råder mer tilgjengelig for brukerne så er det 
noe som kommunens prosjektleder er godt 
kjent med siden hun også hadde ansvaret for 
belysningen langs Glommastien for noen år 
siden. Hun forteller til Gressvikingen at hun 
er inn� ytter til byen vår og at hun ikke hadde 
noe kjennskap til Sprinklet.

- Jeg er så imponert over hvor � ott dette 
området er og det er blitt et av mine favoritt-
områder når jeg er ute på tur. Nå gleder jeg 
meg over at det blir enda mer tilgjengelig for 
alle som ønsker å komme seg ut. Jo � ere jo 
bedre for det er god folkehelse, sier hun ivrig.

VOLDSOMT ENGASJEMENT
Hun understreker også at samarbeidet med 
Lokalsafunsutvalget på Gressvik har fungert 
veldig bra, de har vært passe utålmodige og 
veldig positivt engasjerte. 

- Jeg må innrømme at jeg aldri har vært 
borte i et så stort engasjement i et prosjekt 
noen gang, og det gleder meg enormt.

Trond Westby, som er styremedlem i 
utvalget, er også full av lovord om samar-
beidet med kommunen etter at de tok over 
hele prosjektet. Dermed ble alt gravearbeidet 
utført av Brødrene Ødegård og det er Otera 
Traftec som har entreprisen.

- Det er fantastisk at det nå er mulig å 
komme seg opp med både barnevogner og 
sykler fra Trondalen, sier han engasjert.

Selv er den spreke arbeidende pensjo-
nisten på tur fra Trondalen og opp til tårnet 
hver søndag formiddag med godt over 20 år 

eldre venner, ja noen nærmer seg faktisk 90 
år. 

Kjell Simensen, som var med i 
Lokalsafunnsutvalget, husker godt befa-
ringen som var i marka i juli i 2014 og at det 
i en periode var en drakamp med administra-
sjonen i kommunen. Han trekker også fram 
Atle Diseth, haldensere som hadde tillitsverv 
i GIF og som leder av Lokalsamfunnsutvalget 
fremmet ideen om en lysløype i marka noen 
år før den nevnte befaringen fant sted.

- Dette hadde gledet Atle, men han gikk 
dessverre bort så alt for tidlig, sier Kjell 
Simensen, men selv om vi ikke var enige med 
administrasjonen i alt så gleder det meg stort 
at anlegget nå er i ferd med å bli ferdig.

Han er også full av lovord om prosjektleder 
Aina Kittelsen og er glad for de trasévalgene 
som er blitt gjort og den positive innstil-
lingen grunneierne har hatt til prosjektet.

RØDE KORS-HYTTA
Det at tilgjengeligheten fra anlegget til 
Gressvik IF nå blir så mye bedre gjør at 
langt � ere kan bruke marka. Veien opp fra 
Skytterhuset har vært preget av dårlige 
parkeringsmuligheter, den nye turveien har 
også 30-40 meter mindre stigning opp til det 
ca. 110 meter høye punktet.

- Som medlem av Gressvik Røde Kors 
så betyr det at den populære hytta vår på 
toppen, som er åpen for serving på søndager, 
blir enda mer tra� kkert og vil glede � ere med 
sine forfriskninger, sier Trond Westby stolt.

Neste vår er det faktisk 50 år siden hytta 
ble åpnet og en bedre jubileumsgave enn 
lys for hver femtiende meter kunne ikke 
brukerne og folk på Gressvik fått.

- Det er statistikker som viser at folk føler 

En 
turløype 

med lys gir 
en helt annen 
opplevelse for 
de fl este enn 
det å ferdes på 
stier i mørket 
med hodelykt.

“
PÅ VEI FRA PLASSEN ved vanntårnet og 
oppover. (Foto: Trond Westby)

NÅ BLIR DET POPULÆRE området på toppen tilgjengelig for enda fl ere. (Foto: Trond Westby)

STYREMEDLEM i Lokalsamfunnsutvalget 
på Gressvik Trond Westby er full av lovord 
om samarbeidet med Fredrikstad kom-
mune i dette prosjektet.

FAKTA:
Sprinklet (DNT Nedre Glomma):
Sprinklet i Gressvikmarka vest for Fredrikstad sentrum er med sine 114 meter over 
havet et av de høyeste punktene i kommunen. Her har Gressvik Røde Kors hatt sin 
hytte siden 1971. Den er åpen for publikum på søndager fra september til april.
I 2008 bygget foreningen et fl ott utsiktstårn som har fått navnet Panoramatårnet 
like ved hytta. Fra utsiktsplattformen på toppen er du nærmere 130 meter over 
havet, og høyere enn dette kommer du ikke innenfor kommunens grenser.
Utsikten utover havet er imponerende. Fra svenskekysten i sydøst til Vestfold i vest 
ser du øyer, holmer, fyrtårn og båttrafi kken til og fra Oslofjorden. Innover skimtes 
byer som Tønsberg, Åsgårdstrand, Horten og Sarpsborg. I klart vær ser du også 
Gaustatoppen og Tryvannstårnet.

seg tryggere der det er lys, forteller prosjekt-
lederen, før hun legger til at en turløype 
med lys gir en helt annen opplevelse for de 
� este enn det å ferdes på stier i mørket med 
hodelykt.

BEKKESILDRA
Det er Rune Krabberød som er grunneier på 
toppen der hvor kommunen også har hatt sin 
riggeplass. Mens Øyvind Normann Olsen, 
Kjell Roger Jansen, Gunnar Frank � oresen 
og Fredrik � oresen eier eiendommen som 
kalles Bekkesildra. De ønsket at bekken 
skulle bevares og ikke krysses-nettopp fordi 
eiendommen kalles Bekkesildra og er en så 
sentral del av turveien. 

- Dette syns jeg har blitt den � neste biten 
på traseen, nettopp fordi bekken går rett ved 
siden av og sildrer, det er blitt en veldig god 
løsning, sier Aina Kittelsen.

Det har vært noen utfordringer underveis 
med noen vanskelige partier men dette har 
ifølge prosjektlederen blitt løst veldig bra. 
Hun er også veldig godt fornøyd med de 
trasévalgene som er blitt gjort. Nå har hun 
kun en oppfordring til folk på Gressvik og i 
resten av distriktet.

- Kom dere ut og nyt naturen.

GIF-JOGGEN
I august feiret GIF-joggen 5 årsjubileum, og 
som med Røde Kors Hytta så blir det lys i 
jubileumsgave. I praksis betyr det at marka 
får � ere brukstider og det gleder selvfølgelig 
også joggerne. 

- Det er vi veldig godt fornøyd med, sier 
leder i GIF-joggen Roar Olsen, vi har hele 
tiden fulgt stien som vi visste ville bli dagens 
trasé legger han til. 

Hver fredag fra vi stiller klokka til 
sommertid og til den stilles tilbake, møtes 
man for å gå eller løpe/jogge fra Trondalen. 
Ønsker man å gå så er starten 17:15 og vil 
man bevege beina litt raskere starten man 
et kvarter senere. Lederen i GIF-joggen 

understreker at de er veldig godt fornøyd 
med underlaget og at lyset betyr � ere mulig-
heter til å bruke marka. Med det � otte under-
laget så betyr det at blir det snø i vinter så 
kan det bli gode forhold for en skitur i marka 

også. Det som i hvert fall er helt sikkert er at 
nå har Gressvik fått et turområde få om noen 
kan måle seg meg så nå er det mulig for de 
aller � este å ta marka fatt. God tur.

- ROS TIL GRUNNEIERNE: Grunneierne har vært utrolig samarbeidsvillige, sier prosjektled-
er i Fredrikstad kommune Aina Kittelsen og legger at hun er stolt av anlegget - og at vi må 
komme oss ut å nyte naturen.
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