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BRYGGE VED SLÅSSVANGPUTTEN

Onsdag 3.9.2014 inviterte Mistbergets venner til oﬃsiell åpning av den nye Brygga ved
Slåssvangputten på Minneåsen. Ved Slåssvangputten, som ligger langs veien fra Tisjøen til
Mistbergtoppen, har Mistbergets venner tidligere satt opp gapahuk, toalett og gjort dette til en
fin rasteplass på veien til toppen.
Mistbergets venner har helt siden 1985 vært en glad gjeng, som sammen har tatt vare på det
gamle branntårnet, satt opp nye gapahuker, bygd klopper langs turstiene og nå også brygge. De
har lagt ned utallige dugnads timer for å tilrettelegge for friluftsliv i Eidsvoll.
Gapahuken, brygga og toalettet ved Slåssvangputten er godt tilrettelagt for funksjonshemmede.
Her skal det være muligheter for alle til å ha en flott dag ute i skog og mark. Brygga gir også
mulighet til å komme nær vannet og kanskje prøve fiskelykken.
Mistbergtoppen er en del av tursti-samarbeidet til Eidsvoll Frivilligsentral og Postkassetrimmen.
Gjennom årene med Postkassetrimmen har Frivilligsentralen blitt kjent med mange frivillige som
gjør en stor innsats, og med de pengene vi har hatt til rådighet, har vi gitt støtte og hjelp til
skilting og merking av turstiene i Eidsvoll.
Høsten 2013 sendte Frivilligsentralen en søknad til Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen
DNB. Vi ønsket å utvide vårt arbeid rundt turstier og aktivitet i skog og mark. Vi har erfart at, om
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vi kan hjelpe alle disse ildsjelene med litt penger til ulike
tiltak, så gir dette inspirasjon til å lage et enda bedre tilbud
for friluftsliv og folkehelse. Denne gangen var det en
generell søknad om støtte til alle som på frivillig basis har
engasjement rundt friluftsliv/ turstier i Eidsvoll kommune.
Begge stiftelsene ga oss penger og da var det bare å
begynne å dele ut. Mistbergets venner søkte om 25.
000,- til brygge ved Slåssvangputten, som nå er blitt en
realitet.
Ved åpningen av brygga i Slåssvangputten fikk Irene
Engeskaug, som er daglig leder ved Eidsvoll
frivilligsentral æren av å klippe snora. Hun la stor vekt
på betydningen av dette for Eidsvoll kommune i et
folkehelseperspektiv.
Nesten all innsats som blir lagt ned i skog og mark i
Eidsvoll for å holde turstiene våre tilgjengelige for
allmenheten, er det frivillige som står for. Dette betyr mye for folkehelsa generelt og selvsagt
også for helsa til de som utfører denne aktiviteten. Det har blitt mange gode miljøer og
møteplasser av disse aktivitetene.
Varaordfører Teslo var også tillstede og understrekte at dette har en stor trivsel og helseverdi for
kommunen, selv om det kanskje ikke synes på statistikker før om 10-15år.
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