Oppsummering fra oppstartsmøte i Frostastiens venner, 4. april 2019
Tilstede :
Trine Haug, Janne Hopmo, Torun Nesse, Ole Davidsen, Andreas Naavik, Hjørdis Fjæran, Jan Lutdal,
Kolbein Viktil, Boje Reitan, Arve Nåvik, Torleif Kristian Haugan, Ola Magnus Asklund, Berit U. Skaslien,
Eva Hojem, Aasta Helland, Astrid Lene Gullesen, Torgunn Østbø.
Ordfører ønsket velkommen og ledet møtet.
Bakgrunn for møtet – fra ordfører Trine sin innledning i starten av møtet :
Frostastiensvenner!
Frostastien er vår tur perle nr 1.
Det er mange som har et brennende hjerte for stien. Nå er det på tide og sette dette i system, så nå
oppretter vi i trå med vedtak i kulturplanen Frostastiensvenner.
Er du flittig bruker av stien og har et ønske om å bidra til en enda bedre Frostasti?
Har du ideer til hvordan dette kan løses?
Hvor bør Frostastien oppgraderes eller endres?
Ønsker deg velkommen til et uforpliktende oppstartsmøte

Noen saker som ble tatt opp og diskutert :
1-

Generelle kommentarer :
-

Kommunen er «eier» og ansvarlig for Frostastien, men trenger hjelp fra frivilligheten til
vedlikehold og videre utvikling
Ulike faser – bygge  vedlikeholde,
o fra prosjekt med eksterne midler til drift med egne midler
De frammøtte mener bestemt at mange ønsker å bidra – når de vet hva de kan bidra med 
Frostastien er positivt for Frosta 
Frostastien er mye brukt – og noe vi er stolte av !
Uten grunneierne – ingen Frostasti 
Hadde vært ønskelig med en teller, evt å sette ut flere bøker for å skrive navn i – kan
kombineres med idekasser
Det beste beviset på at stien er mye brukt er slitasje på stien, mye folk  solid tråkk 
Spørreundersøkelse fra Hauganfjæra camping viser at ønske om turstier har topp prioritet
Viktig at Frostastien går over hele bygda, ikke bare der den går nå
Hensynet til Frostastien må ivaretas ved utbygging av nye hyttefelt og andre
utbyggingsområder
Inn i arealplanen og alle reguleringsplaner, Frostastien først, så bygging

2-

Tilgjengelighet – merking :
-

3-

Vanskelig å finne fram til for ikke-Frostinger
Ønske med bedre merking/skilting
Behov for detaljert kart med avstander og antatt tidsbruk
o Kart må inneholde avstand og ca tidsbruk
o Kart må ha med tverrforbindelser utenom Frostastien
Det er mange stier over hele bygda som ikke er merka og som folk ikke kjenner
Frostastien bør bli paraplyen for turmuligheter over hele bygda
Vedlikehold :

Skilt og skilting :
-

Noen skilt må skiftes ut – har råtna
Skiltene er ikke «værbestandig» nok – fargene blekner og logoen fliker seg opp
Ønske om flere infoskilt/tematavler
Behov for skilt med informasjon – hvor er…..?
Arbeid i gang for å se på nye skiltmaler – sammen med UKL
Ønskelig at logoen for Frostastien videreføres også i nye skilt
Mye god og enhetlig skilting, eks i Åsen
Vurdere kvaliteten på pilegrimsskiltene – ser ut for å tåle været bedre

Stien :
4-

Viktig å kartlegge hele traseen for å se på behov for oppgradering og vedlikehold
Behov for å rydde opp i Småtta – bedre skilting og omlegging av stien etter utbygging
Skilt i Gullberget er råttent
Temaskilt Skjulsvika er til reparasjon
Et av temaskiltene i Småland må repareres (delvis knekt fot)
Været – vinter, regn, tang, vind - kan gi ekstra utfordringer – varierer fra år til år
Gress, busker og kratt vokser fort – kan gi forskjell i standard på Frostastien som helhet
Trase på Neset – umulige svinger for sykkel
Skilte rundruter og overganger på veger, ikke bare på Frostastien
Videreutvikling av Frostastien :

-

Viktig både å ta vare på det som er og tenke videreutvikling og utvidelse
Stien er ikke knytta sammen slik den ligger i dag
Positivt med rundløyper der det er mulig
Mulige nye traseer
o Fra Manneset il Korsneset – følger stort sett vegen og er ferdig, bør merkes
o Stien opp på Moksnesåsen ryddes mer
o Runde rundt Liavatnet
o Hellåsen
o Knytte sammen Fånes – Limonberget - Kvambakken - Hojem
o Erkebispens rideveg – Manneset – Fånes, vanskelig å rekonstruere for hele ruta
o Trase Vågen – Hellåsen – Liavatnet
o Kjøbenhavn (Hellåsen)
o Tronnobergskammen – Hovdalsvatnet
o Hogstadskogen – videreføring med UKL-midler

5-

 Mangler skilting, stiene er på plass
 Turgåere føler seg velkommen i Hogstadskogen !!
Tilrettelegging for sykkel – ikke alle områder er like framkommelig – skal kanskje ikke være
det heller ???
Økonomi :

6-

Noe vedlikehold koster lite, men noe må også betales
Noe vedlikeholdsmidler i kommunebudsjettet
Mulig å bruke noe UKL-midler i UKL-omrpdet
SMIL-midler
Søkbare midler eksternt
Fjellstyret har midler til allmennyttige formål
Gavekonto – opprette Vipps
Hva med forsikring ??
Organisering av Frostastiens venner :

Innspill fra Ole D – den enkeltpersonen som har arbeidet mest med Frostastien i prosjektperioden i
forhold til struktur, oppgaver og organisering :
-

-

Vedlikehold
Organisering – hvor skal en henvende seg ??
o kommunens rolle og eierskap i arbeidet
o frivilligheten kan ikke drive alt videre, men mange kan og vil bidra !
o grunneierne viktig, gjøre avtaler med grunneierne
Vegen videre – krever mye arbeid
o Vennegruppe som arbeider med mindre, konkrete og avgrensa oppgaver

Andre stikkord :
-

7-

kommunen oppretter en kontaktperson
Frostastiens venner får et styre som fungerer som paraply over ulike ansvarsområder,
opprette ulike arbeidsgrupper etter interesser og arbeidsoppgaver
o Dugnadsgjeng
o Ansvar for ulike arrangement
o Arbeidsgjeng for ulike deler av stien
o Skaffe midler
o Markedsføring - kommunikasjon
o Nettverk
Opprette ulike grupper etter interesser og behov
Ha et arrangement rundt frostatstien under Frostadagen 2019 – uke 32
Arbeidsgruppe – styre :

Foreløpig mandat :
-

Vurdere driftsform og se på ulike driftsmodeller
Kartlegge vedlikeholdsbehov på de ulike delene av Frostastien
Sette opp tidsfaser for arbeidet
Kontakt med grunneierne
Sette opp dugnadslistet, evt for ulike roder

-

Utfordre de etablerte turgruppene til å delta i arbeidet
Vurdere ulike arrangement, jfr Frostastien rundt som ble gjennomført tidligere, fører til at
alle deler av stien blir kjent og presentert, skaper interesse

Medlemmer :
-

Berit Undersåker Skaslien
Torleif Kristian Haugan
Jan Lutdal
Boje Reitan
Eva Hojem – var gått fra møtet, men spørres
Stein Ola Stene – spørres
Torun Nesse

Kommunen inviterer til et første møte i arbeidsgruppa rett etter påske.
8-

Mer informasjon
-

visitfrosta.no
frosta.kommune.no
frostastien.no
ut.no – legg gjerne inn din egen tur
frostaporten.no

Kanskje det bør opprette ei egen facebookside – Frostastiens venner ???

Denne oppsummeringa er ikke uttømmende for hele møtet, men jeg håper jeg fikk med meg
mesteparten av det som skjedde !
Frostastiens venner er med dette stiftet til det beste for Frostastien, Frostasamfunnet og oss alle !!
Oppsummeringa sendes til alle møtedeltakerne. Den legges også på kommunens hjemmeside.

TAKK for et godt møte med mange gode innspill og kreativ energi!

Frosta, 10.04.2019
Torgunn Østbø, referent

