
  
 

 
Frivilligprisen i Eidsvoll 2018. 

 
Ordfører John-Erik Vika og Styremedlem i Frivilligsentralen Bjørn Olsen reiste 30.11 ned til 
Lions sitt julebord på Breidablikk. Det ble en stor overraskelse for årets Frivilligpris vinner 
Steinar Larsen fra Styri som i en årrekke har lagt ned en stor frivillig innsats. 

 
Steinar Larsen fra Styri har i en årrekke lagt ned en stor innsats og utført mye dugnad for 

friluftslivet i Eidsvoll. Dette begynte i ung alder.  Han var med og stiftet Styri IL. Her var han 

med da det ble gjort i stand hoppbakker og skiløyper på vinteren.  På sommeren deltok han i 

fotballen og var med å holdt banen på Trassopp-lykkja i nærheten av Åsletta i stand. 

Det er spesielt Steinars store engasjement og arbeidsinnsats i Bokkedalen som har gledet 
mange Eidsvollinger. Steinar var aktiv helt fra starten av, fra den gangen det bare var en liten 
bålplass nede ved bekken. 
 
Han var en av initiativtagerne til å bygge gapahuk og til å flytte bålplassen opp til den. 
Siden den ble tatt i bruk i 2003 med 1294 registrerte personer har stedet hatt en voldsom 
økning i antall besøk – og vil iflg. registreringen til nå passere 16000 i 2016. 
Og som vi vet har besøkstallet i Bokkedalen bare økt med årene. 
Det kokes daglig flere liter kaffe på bålet og til dette går det med masse ved, anslagsvis 15m3 
i året. Bokkedalen har blitt et supert tilskudd til folkehelsearbeidet i Eidsvoll kommune, med 
det unike miljøet som mange har vært med å bygge opp har turen inn i skogen blitt lettere 
og man har fått til det unike med møteplass langt inne i Styrimarka. 
 
Uten Steinar hadde karene i Bokkedalen hatt mye mer jobb med å skaffe ved. Med sin 

snøscooter kjører han inn ved stammer til Bokkedalen. Han kjører også frivillig uten vederlag 

opp skiløyper i Styrimarka hver vinter. Han frakter impregnerte materialer på snøscooteren 

sin og organiserer dugnader omkring ved transport og rydding av skog rundt skiløypene. Det 

er vanskelig og rangere karene i Bokkedalen som alle vel egentlig fortjener en pris, men når 

man legger sammen Steinar sitt frivillige engasjement så er det sprett over flere miljøer. 

Han er et aktivt medlem i Lions og har gjennom mange år vært med på ulike prosjekter. Vi er 
kjent med at Steinar har kjørt mange hjelpesendinger til Vilnius.  
 



Siste tilskudd på frivilliglista til denne aktive karen er Vedr. trafikkvakt ved Vilberg 
barneskole. 
 
Steinar ble kontaktet av administrasjonen på skolen om hjelp med trafikkvakt ved krysset 
nær skolen. 
Det er ekstrem stor trafikk i krysset, mange busser oppover og nedover til 
ungdomsskole og videregående skole, og til barneskole. 
I forbindelse med utbygging av ungdomsskolen er det mange tunge lastebiler. 
Privatbiler er det mengder av. 
Og som den positive person han er var han på plass med en gang og så hva behovet var. 
Han tok kontakt med positive pensjonister, og fikk med seg 15 stykker. 
Dette var behovet for å dekke vaktene hele uken.  Vakten varer fra 7.45 
til 8.30 hver morgen. 
Han administrerte dette og passer på at det var vakter til stede, 
Eller han står selv vakt. 
 
De som nominerte Steinar til prisen håpet at en samlet vurdering skulle løfte Steinar til topps 
i 2018, det var det ingen tvil om årets pris. 
 
 Vi gratulerer med en velfortjent pris. 
 
 
Hilsen Ordfører John Erik Vika og Eidsvoll Frivilligsentral ved styret. 
 

 
 


