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Komitémedlemmer:
Eimunn Krokdal, Thor Isdahl, Arnfinn Sæthre og Andreas Helbæk.
Feltarbeid:
De viktigste stiene vi jobbet med i 2004, var stien forbi Hovslettet og Buvikløypa.
Det ble ryddet, merket, skiltet og bygd noen bruer.
Den gamle Østhus-veien er vel egentlig en av de gamle ferdselsårene i
Ulvåsmarka som det er mest verdt å ta vare på. Men på grunn av de store vannmengdene på Torvstrømyra, mente vi traséen ble for vanskelig for oss. I ettertid har
vi mottatt sterke ønsker om å prøve å få den med allikevel. Og det vil vi ta til
etterretning.
”Hjemmearbeid”:
Eimunn har laget alle våre skilt, det vil totalt si ca.100. Dessuten har han laget alle
de trekantede, røde merkeskiltene, mens Thor har hengt dem opp. Thor har også
hatt ansvaret for innkjøp av materialer. Arnfinn er den som har det største ansvaret
for de lokalhistoriske opplysningene. Andreas har ansvaret for administrasjonen, som
bl.a. har gått ut på å skaffe tilveie de nødvendige økonomiske midlene. Vi har
tidligere etter søknad fått tilskudd fra kommunen (6.000kr i 2001 og 5.000kr i 2003). I
2004 søkte vi både Orkdal kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune om
10.000kr, og fikk beløpene fra begge innvilget.
Planer for 2005:
I løpet av vinteren skal informasjonstavla til Raudhåmmårn bli klar, slik at den
kan settes opp når forholdene tillater det til våren. Videre skal vi få ferdig et spesielt
stikart, som enten kan deles ut til alle interesserte eller selges for en rimelig pris, avhengig av slutt-økonomien.
Videre må vi, når våren kommer, sørge for å merke og skilte Østhus-veien, og
finne en løsning på problemet Torvstrømyra.
I løpet av vinteren vil vi også lage en del tre platter som skal utplasseres på de
blauteste områdene på Rømmesmyra.
Når dette er gjort, mener vi at vårt oppdrag er utført. Men det er viktig at dette
anlegget vårt i marka blir vedlikeholdt, og det er selvfølgelig OIF sitt ansvar.
For Stikomiteen
Andreas Helbæk

