
WORKSHOP DEL 1, SWAT-analyse - 06.11.2018 
Tema: Friluftsliv og fysisk aktivitet i Harstad  
 

STYRKER 
 

• Naturmangfold (fjell og hav) 
• Folkeparken 

• Tilgjengelighet og nærhet til 
marka. 

• Mange velorganiserte 

friluftslivsorganisasjoner 
• Nasjonale satsninger 

• Kreativ 
• Gapahuker 
• Eksisterende løypenettverk 

• Frivillige 
• Helsefremmende og 

forebyggende  
 

 
 

SVAKHETER 
 

• Planverk 
• Øremerket areal 

• Parkering utfartsmål- 
vintervedlikehold 

• Toalettfasiliteter ved populære 

turmål 
• Søppelhåndtering   

• Grønne korridorer 
• Mangler overordnet plan 
• For få løyper og anlegg 

• Få plasser til organisert 
friluftsliv 

• Manglende samarbeid mellom 
friluftslivsorganisasjoner og opp 

mot kommune 

MULIGHETER 
 

• Vekst på sørsiden av byen 

• Vintertrase Sørvik – Medkila 
• Sammenhengende 

løypenettverk 
• Nettside med alle tilbud 
• Trase Sørvik – Kongsvikdalen 

(hundekjøring/ski) 
• Flere turstier 

• Tilrettelegging av fiskevann 
• Friluftspark 
• Friområde for hund (01.04 til 

20.08) 
• Områder for uterom – 

organisert arrangement  
• Samle krefter 

• Lære av andre byer/kommuner 
• Attraktive anlegg for barn og 

unge 

• Skiløype og lyssetting 
• 10 på topp 

• Temaplan for sti og 
løypenettverk 

• Harstadpakken gang- og 

sykkelsti 
• Evenes-utbyggingen 

 
 
 

UTFORDRINGER 
 

• Hinnøyløypetrase regulering 

• Motorisert ferdsel i utmark 
• Økonomi/kostnader 

• Lakseoppdrett 
• Skyteområdet til forsvaret 
• Forurensning (plast m.m.) i 

naturen (avrenning til fiskevann  
• Rekrutering av ungdommer til 

friluftslivsorganisasjoner 
• Avtaler med grunneiere  
• Anlegg tilpasset for alle  

• Bruke øyriket rundt oss  
• Mangfold og tilgjengelighet 

• Arealpress (vindmøller) 
• Samarbeid og flerbruk 

• Vedlikehold og skilting av stier 
 
 

 
 



WORKSHOP DEL 1, SWAT-analyse - 08.11.2018 
Tema: Harstad-idretten 
 

STYRKER 

• Idrettsbyen Harstad – samlet idrett 
• Stort idrettslig tilbud 
• Mange og gode anlegg 
• Samarbeidsavtale HIR og HK 
• Fungerende idrettsråd 
• Troms idrettskrets 
• Olympiatoppen Nord 

• God arrangementkompetanse 
• Mange engasjerte idrettspersoner 
• Frivilligheten 
• Lange tradisjoner 
• Kunstgressflater 
• Kapasitet idrettshall rimelig godt, 

minus turn 

 
 
 
 
 
 

 

SVAKHETER 

• Landsås- og Harstadhallen gamle og 
utdaterte anlegg 

• Vedlikehold av anlegg 
• Areal til idrettslige formål 
• Parkeringsmulighet sentrum 
• Etterslep (3 år) – 

spillemiddelordningen  

• Mangler større tidsriktige og 
bærekraftige anlegg, f.eks. Harstad 
Arena 

• Lager til utsyr 
• Paraidretten står svakt 
• Hallkapasitet (kjernetiden) sprengt 

• Større idrettslag mangler 

• Manglende samarbeid på tvers av 
idrettsgrener 

• Manglende kompetanse 
• Svak utvikling av anlegg/få anlegg 

(trampolinepark, spesialanlegg, turn, 
ishockey, kampsport, cageball, 

skatehall) 
• Noen barn finner ikke sin idrett 
• Lite offensiv kommune 
• Private anlegg 

 

MULIGHETER 

• Realisere Idrettsbyen Harstad 
• Basket ønsker anlegg med 

tilfredsstillende gulv (parkett) + 
publikumsfasiliteter 

• Sjøsportanlegg – tilrettelegging av 

sjøsportaktiviteten → Areal for 

utsetting av kajakk  
• Forsterke samarbeid mellom idrettslag 
• Integrering i idretten  
• Skoler (eks. ny vgs) + ny idrettshall 
• Flerbruksanlegg og samlokalisering  
• Innendørsanlegg for større 

idrettsarrangement 

• Idrettsparker 
• Idrettens hus – felles fagmiljø/lokaler 
• Golfbane 
• Skatepark 
• Frisbeegolf 
• Barentsgames 

• Større satsning på all-idrett/flere 
idretter/bredde 

• Prioritere is-anlegg (gunstige 

ordninger/NIF) 
• Idrettsskoler (mulighet til å prøve ulike 

idretter) 
• Oversikt over idrettslige tilbud i 

kommunen på nett 
 

UTFORDRINGER 

• Kommunen har vært fraværende på 
anleggsutvikling 

• Lokalisering av idrettsanlegg → 
nordsiden av byen svak  

• Driftskostnader og løpende vedlikehold 

av anlegg 

• Investeringskostnader 
• Kostnaden for deltakelse i idrett er høy 

– Fattigdomsproblematikk også i 
Harstad. Dyre aktiviteter gir høy 
terskel for deltakelse  

• Økonomi 
• Tildeling av treningstid i idrettshallene 

→ lite treningstid 
• Areal til idrettslige formål (arealpress)  
• Tid/prosessarbeid 
• Idrettsrådets kapasitet 
• Utbyggingen på Evenes: Hvordan 

planlegger/følger kommunen 

utviklingen på sørsiden av byen 
(Sørvik)? Mangler større skole 
m/idrettsanlegg 

(idrettshall,svømmehall etc.) 
• Frivilligheten er under press 
• Idrettshaller tilpasset idretten vs. idrett 

tilpasset idrettshallene.  

• Rekrutering  

 

 



WORKSHOP DEL 2 - 06.11.2018 
Tema: Friluftsliv og fysisk aktivitet i Harstad 

 
Er det noen typer anlegg du savner i ditt nærmiljø for å kunne drive med 

idrett, fysisk aktivitet og/eller friluftsliv? 

- Ridesti merket for ridning → Tennvassåsen – Åsegarden – Folkeparken – 

Kilhusåsen 
- Klopping av tursti til Keipen og Maistua 
- Merking av turløyper/stier. Turlaget bidrar  

- Skileikanlegg i Kilbotn – Folkeparken – Medkila – Sollia 
- Fiskeplasser tilrettelagt for de med funksjonshemning  

- Brygge for fluekasting/haspel (casting) 
- Frisbeegolf Folkeparken 
- Lager for friluftsutstyr/Utstyrssentral 

- Sykkelløype 
- Uteklasserom – Gode møteplasser 

- Taujungel  
- Klatre- og lekepark 

- Utvikling av Altevågen 
- Toalett og søppeldunk ved Hagavatnet   
- Aktivitetsområder → multianlegg/friplassen 

- Tilrettelagt løyptetrasér 
- Badeplasser med brygge og trapp 

- Kystled: Tilrettelegging av gapahuker, toalett, søppelhåndtering, hytte 
- Sentrumsnær skatepark med tilhørende areal og infrastruktur  
- Trampolinepark 

- Bowling Stangnes Idrettspark   
- Sjøsportsenter (Gressholmen)  

- Golfbane  
- Lysløype Kilbotn - Kongsvikdalen 
- Utvikling av storstue for flerbruk med basseng på sørsiden av byen.  

 

Hvordan er rammevilkårene i dag for din aktivitet/virksomhet? (kompetanse, 

kapasitet, anlegg, etc.) 

- Harstad Ride og Kjøreklubb (HRKK) mangler eget tilholdssted  
- Lite/mindre god kompetanse på søknadsprosesser og økonomi 

- Høy kostnad ved drift av anlegg og aktivitetstilbud 
- Lag og foreninger skal drive aktivitet. Kommunen må legge til rette for 

gode rammevilkår 
- God kapasitet og mange frivillige    

 

Hva kan Harstad kommune gjøre for å bidra til utvikling av din/deres 
virksomhet? 

- Prioritere og opprette ny adm. stilling med fagansvar innenfor friluftsliv i 
kommunen 

- Samordne et fagkontor/fagmiljø med kompetanse (lære av andre 
kommuner) 

- Bistå i søknadsprosesser, plan/prosessarbeid, hjelpe å se muligheter 

- Koordinere sti- og løypeprosjekt. Turlaget kan bidra  
- Stille areal/bygg til rådighet for lag og foreninger 



- Gjennomføre/drifte større anlegg tilpasset flerbruk 
- Økonomi til utvikling av anlegg og aktivitet 
- Tilrettelegge for gratis fiske i bynær fiskevann 

 

WORKSHOP DEL 2 - 08.11.2018 

Tema: Harstad-idrett 
 

Er det noen typer anlegg du savner i ditt nærmiljø for å kunne drive med 

idrett, fysisk aktivitet og/eller friluftsliv? 

- Ishall for kunstløp, ishockey, lengdeløp, shorttrack og curling  

- Kunstisanlegg 
- Skøyteis i sentrum 

- Turnhall 
- Ridehall 

- Kampsportanlegg 
- Danselokale 
- Idrettshall Sørvik 

- Sjøsportsenter – Tilgang til sjø → Kajakk, dykking og fridykking  
- Skatepark 

- Frisbeegolf 
- Klartepark 
- Cageball 

- BMX-bane 
- Trampolinepark 

- Sjøbad/basseng Harstadhavn 
- Paraidrettsanlegg 
- Lagerplass til utsyr 

- Snøkanonanlegg 
- Tråkkemaskin 

- Skiløype (Folkeparken – Sollia, Sørvik – Kongsvikdalen) 
- Inngjerdet hundegård  
- Idrettsanlegg → nordsiden av byen 

- Infrastruktur Kilkam-anlegget videreutvikles 
- Rulleskiløype 

- Skiskytteranlegg 
- Basketballkurver i alle gymsaler som er justerbare 

- Aktivitetshall m/hinderløype, trampoliner, skatepark, ninjaløype 
- Innendørs skiløypeanlegg 

  

 

Hvordan er rammevilkårene i dag for din aktivitet/virksomhet? (kompetanse, 
kapasitet, anlegg, etc.) 

- Kanebogen stadion (is-anlegg) Begrenset/kort sesong, nedslitt anlegg, 
gammel maskinpark for vedlikehold av isflate. 2018 var en god sesong 

med 2 mnd. stabil drift/isflate 
- Høy kompetanse ved bygging av isflate  

- Dårlig lagrikskapasitet for idrettsmateriell bl.a for paraidrett 
- Manglende treningstid innenfor «kjernetid» 
- Mange frivillige/ildsjeler 



- Mangler anlegg/møteplasser for egen/uorganisert aktivitet (cageball, 
trampolinepark, skatepark, dans, klatrepark)  

- Mangler større tidsriktige og bærekraftige idrettsanlegg (flerbruk, 

tilpasset større arrangement) som is-anlegg, turn, spektrum/arena, 
innendørs skiløypeanlegg 

- Lite kompetanse på søknadsprosesser og økonomi. 
- Dyrt å drive idrett (frafall, kostnader m.m) 
- Vanskelig å rekruttere barn og ungdom, frivillige og trenere  

 

Hva kan Harstad kommune gjøre for å bidra til utvikling av din/deres 
virksomhet? 

- Bedre rammevilkår til privateide idrettsanlegg - utmattende prosess 
- Påta seg utbygging av idrettsanlegg, vedlikeholde og drift anleggene 

- Utvikling av Harstad stadion 
- Gatefotball → treningstid og lagerplass 

- Avsette areal til idrettslige formål og nærmiljøanlegg i alle deler av 
kommunen 

- Areal til større idrett- og parkanlegg 
- Involvere og bruke Harstad Idrettsråd 
- Tildeling av treningstid i gymsaler skal inngå i den kommunale 

fordelingssprossen 
- Styrke utdanningstilbud innenfor idrett/fysisk aktivitet i kommunen 

- Innkjøp av ny ismaskin 
- Bidra til ny kunstisbane/ishockeybane og mannskap til islegging 
- Avsette areal og bygge ishockeyhall  

- Bidra konkret i anleggsprosess 
- Optimalisere/konkretisere samarbeidsavtalen mellom HIR og HK 

- Å legge til rette for at idrett er strategi for vekst i Harstad 
- Økonomisk investerings- og driftsstøtte 
- Bruke eksisterende anlegg til utsatte grupper, imøtekomme sosiale 

utfordringer, div. forebyggende helsearbeid, friluftsliv og paraidrett 
- Forankre og beslutte – sette fart, retning og gjennomfør! 

- Idretten må være med og utvikle strategi for Harstad ifm. utviklingen av 
Evenes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat møte i Ungdomsrådet 06.02 - Innspill til KIFF 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

Anlegg man savner for å drive idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: 

• Fotball: Gressbane til fotball (har kunstgress men ikke ordentlig 

gressbane).  

• Treningssenterutstyr: vekter og maskiner osv.  

• BUK har snakket om ved flere anledninger at de vil ha ned venteliste på 

turn. Da er ny turnhall aktuelt med et ordentlig anlegg. Kan også brukes 

av skolen hvis det tilrettelegges og er tilgjengelig på dagtid.  

• Kampsporthall er et ønske. Nå er det venteliste på taekwondo blant annet.  

• Opprustning av lekeplasser. 

Anleggene og tilbudene vi har i Harstad gode nok? Er det nye aktiviteter dere 

ønsker å bruke? 

• Slitte haller og anlegg. 

• Harstad Stadion er et veldig godt anlegg, godt gress på fotballbanen og 

Hålogalandhallen har godt gress for fotball og godt anlegg for klatring. 

Medkilabanen bør sees nærmere på, den er ikke så god for fotballspilling.  

• Veien opp til banen på Kila (nye Tian Hallen er ikke god, den bør 

forberedes).  

• Folkeparken: Ingen ting spesielt, bare turstier kanskje man kan få noe 

mer?  

• Kunst i folkeparken, naturen inn i kunstverkene. 

Nye aktiviteter vi kunne tenkt oss å prøve? 

• Skatepark/skaterampe 

• Bordtennisbord som er kraftig og som man kan spille bordtennis med 

hodet 

• Amerikansk fotball  

 Hva kan Harstad Kommune gjøre? 

• Billigere fritidsaktiviteter! 

• Ruste opp eksisterende anlegg 

• Kortere venteliste på fritidsaktiviteter 

• Felles oversikt over tilbudene som finnes på kommunens hjemmesider.  



Referat BUK-møte 08.02.2019 

 
PS19/6: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

Eli-Jeanette Olsen er prosjektleder for KIFF og informerte om planen og ba om 

innspill. Følgende innspill kom:  

• Hall til å drive friidrett 

• Få ned venteliste på turn: turning har veldig høy venteliste. Vi bør få en 

turnhall som kanskje også kan brukes til leking når turnere ikke bruker 

den. 

• Ishall og oppussing av eksisterende haller.  

• Skateområdet inne og ute og  

• Innendørs ridehall 

• Trampolinepark  

• Bedre turstier 

• Kickboksing  

• Friidrett ønsker seg bedre treningsmuligheter spesielt om vinteren 

• Klatrepark med ziplines.  

• Ottar: vi bør prioritere å få ned de ventelisten som er på eksisterende 

tilbud. Vi skal få en ny fotballhall i Kilbotn, kanskje det løser noen av 

problemene vi har hatt med hallene i byen.  

• Flerbrukshall til turn og mer 

• Det er en ekkel lukt i garderobene på Seljestad.    

• Tarjei støtter forslaget om en flerbrukshall som mange kan bruke.  

• Ole Martin støtter også forslaget om flerbrukshall. Ordentlig tilrettelegging 

vil øke interessen for de ulike idrettene og føre til at flere begynner.  

• Magnus informerer om at det er en liten løpebane for friidrett i 

Hålogalandshallen.  

• Medkila banen er for dårlig, det er veldig dårlig gress der som gjør det 

vanskelig å spille fotball på en god måte. 

• Friluftsliv: klatrepark, zipliner, og bedre turstier.  

 

Tarjei: fremmer forslag til vedtak: BUK foreslår flerbrukshall slik at flere idretter 

kan få kortere ventelister, bedre utstyr og mer optimale treningsforhold. Forslag 

enstemmig vedtatt 

 



Oppsummering av mottatte innspill fra spørreskjema 

In
n
s
p
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l 
fr

a
 

Type 
anleggspr

osjekt 
Beskrivelse 

Er det noen 
typer anlegg 
du savner i 

ditt nærmiljø 
for å kunne 
drive med 

idrett, fysisk 

aktivitet 
og/eller 

friluftsliv? 

Hvordan er 
rammevilkårene i 

dag for din 
aktivitet/virksomhet

? (kompetanse, 
kapasitet, anlegg, 

etc.) 

Hva kan 
Harstad 

kommune 
gjøre for å 

bidra til 
utvikling av 

din/deres 
virksomhet? 

Andre innspill 

og 
kommentarer 

til 
planarbeidet? 

T
e
rj

e
 O

ls
e
n
 

 

Frilufts-
tiltak: 

Altevågen
/Sølvskei
vågen 
frilufts-

park 
 

Ønsker at HK skal ta 
initiativ til bedre 

tilrettelegging av 
Altevågen/Sølvskeivåge
n. 
- Tilrettelegge for 

ulike aktiviteter 
- Badeplass 
- Opparbeidelse av 

stier/løypenettverk 
- Parkering, 

renovasjon og 
sanitæranlegg  

Eventuelle 
kommentarer: 
Dette er et privat 
forslag og innebærer at 
kommunen må initiere 
en organisering av det 

videre arbeidet der 
flere ulike 
interessentgrupper kan 
komme med. 

Et sentrums- 
nært 

område for 
skate- miljøet 
i tilknytning til 
kollektiv- 

knutepunkt 

Det bør det 
reetableres et 

kommunalt kontor 
som kan fungere 
som hjelpesentral og 
knutepunkt for alle 

organisasjonenes 
interesser. Kall det 
gjerne kontoret for 

kultur, idrett og 
friluftsliv. Dit kan 
flere samlokaliseres 
og herav skape et 
dynamisk miljø. 

Innarbeide 
prosjekt 

Altevågen/ 
Sølvskeivåge
n i VHP 
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Nytt 
idretts-

anlegg: 
Turnhall 
(stor 
basishall) 
for 
Harstad 

turnforeni
ng 
 
 

Bør realiseres så snart 
som mulig 2019-2022. 

Får ikke tilstrekkelig 
med treningstid.  500 
barn på venteliste. 
Harstad turnforening 
har jobbet i 10 år for 
realisering av en 

turnhall i Harstad. 
Behov minimum 1500 
m2 gulvareal 
(idrettsareal) hvorav 
ca. 60 % vil ha fast 
oppsatt turnutstyr, og 
ca. 40 % utstyrt som 

"vanlig gymsal". Hallen 
kan realiseres som en 

privat eller kommunal 
hall eller som del av ny 
vgs. Hallen vil ha en 
total grunnflate på 
minimum 2000 m2. 

Byggekostnadene 
estimeres til ca 55-60 
millioner ut fra en 
rekke tilsvarende haller 
som er bygget i Norge 

Turnhall/ 
Stor basishall 

Vi jobber med å øke 
trenerkompetansen 

for å forberede oss 
på å kunne gi et 
tilbud til ca. 1000 
barn når turnhallen 
er bygget 

Gi areal/ 
tomt til 

turnhallen, 
økonomisk 
støtte til 
hallen og 
utstede 
kommunal 

garanti 
under 
bygging 
frem til 
hallen 
Er full- 
finansiert. 

Prioritere 
hallen ift. 

tippemidler. 
Prioritere 
hallen ift. ny 
kommunedel
plan (KIFF) 

Turn er en av 
tre idretter 

som 
Harstadidrette
n enstemmig 
satte som pri 
1 ift nye 
idrettsanlegg. 

Dette kommer 
frem av 
vedtaket i 
Harstadidrette
n og i 
"Idrettsbyen 
Harstad" som 

er utarbeidet 
av Harstad 

idrettsråd. 
Varaordfører 
Fjellstad 
sa klart at 
dersom 

idretten i 
Harstad ble 
enig om en 
prioritering, 
skulle 



de siste årene. Dersom 
hallen bygges som en 

tilbygg til for eksempel 
Stangneshallen vil det 
kunne gi innsparinger 
ift. garderober og 
administrative arealer, 

og muligens noe på 
infrastruktur, vei, 
parkering, strøm, vann 
og avløp. 
 
Planlegger større 

idrettsarrangement: 
Ungdoms- og 
voksenkretsturnstevne 
2019 

kommunen 
følge denne. 

Vi legger 
derfor til 
grunn at 
kommunen vil 
holde på 

denne 
prioriteringen. 
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Rehabilite
ring av 

idretts 
Anlegg: 
Harstad 
Stadion 

Harstad Idrettslag 
ønsker i samarbeid med 

Harstad kommune å 
utvikle Harstad stadion 
til byens sentralanlegg 
for fotball. 
Det betyr bl.a. tribune 
med tak, jevnlig 
kunstgress-skifte og 

generell oppgradering i 
forhold til NFFs 
lisenskrav. 
 
Får tilstrekkelig med 
treningstid.  

 
Planlegger større 
idrettsarrangement: 
Toppfotball 

Storhall fotball 
i by/region 

Generelt gode, men 
avhengig av frivillige 

og godt samarbeid 
med Harstad 
kommune. 

Lage en 
oppgraderin

gsplan for 
Harstad 
stadion i 
samarbeid 
med 
brukerne 
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Rehabilite
ring av 

idretts-
anlegg: 
Klubbhus 
Medkila 
Skilag, 
Folkepark

en 

Planlagt oppstart 2020. 
Stipulert 

investeringskostnad 
4,5 mill. Stipulert 
kostnad for drift og 
vedlikehold 
40 000 per år. Estimert 
investeringskostnad har 

ikke medtatt reduksjon 
for egeninnsats. 
Prosjektet er i tidlig 
fase, og mindre 
endringer kan oppstå. 
 
Planlegger større 

idrettsarrangement: 
Norgescup senior 2019, 

Nordnorsk mesterskap 
2020. Samarbeid med 
IF Kilkameratene.  

Medkila skilag 
har behov for 

oppgradert 
klubbhus, 
klubb-
fasiliteter og 
et møtested 
for klubbens 

medlemmer. 
Generelt 
trenger 
Harstad et 
rulleskianlegg. 
Dette hadde 
vært fint å få 

realisert et 
slikt anlegg, 

som vil gi en 
tryggere 
Trenings-
hverdag 
spesielt for de 

yngste 
utøverne. 

Medkila skilag sitt 
klubbhus/ brakke 

fremstår i dag som 
særdeles slitent og 
har behov for 
oppgradering. Det er 
utarbeidet skisser 
fra arkitekt og 

ingeniørfaglige 
kostnadskalkyler for 
riving og nybygg av 
klubbhuset i 
Folkeparken. Medkila 
skilag har dårlige 
rammevilkår for 

utvikling med 
dagens fasiliteter. 

Prosjektet tar 
utgangspunkt i 
samme størrelse 
(fotavtrykk) og 
volum som 

eksisterende brakke, 
og vil dermed ikke 
endre på forholdene 
i Folkeparken. 

Kommunen 
kan bidra til 

ytterligere 
utvikling av 
skianlegget i 
Kilbotn. 
Kommunen 
kan 

ytterligere 
bidra til: 
bredere 
traséer, 
vurdere 
utvidet 
lyssetting 

(lengre 
traséer med 

lys), 
bedre 
skilting i 
løypenettet i 
Folkeparken 

 
Harstad 
kommune 
gjør 
imidlertid et 

 



 

 

 

 

 

meget godt 
arbeide med 

å 
tilrettelegge 
for aktivitet i 
Folkeparken. 
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Frilufts-
tiltak: 
Turløype 
Grønn-
kollenhytt
a 

Tilrettelegge for å 
kunne lage 
skiløype/tursti mellom 
eksisterende løype på 
myrene mellom 
travbanen og fjellveien 

og til Grønnkollenhytta 
samt videreutvikle 
sti/vei fra 
Grønnkollenhytta til 
fjellveien. 
Grønnkollenhytta eies 
av Harstad Turlag, 

turlaget har planer for 
en betydelig 
restaurering av hytta. 
Hytta blir 
brukt en del av 
skoleklasser men har et 
betydelig større 

potensial for slik bruk 
med bedre adkomst og 
oppgradering. Siste del 
av stien mellom 
fjellveien og hytta 
(nærmest hytta) er 

oppgradert med en 
gangvei over ei myr, 
finansiert av 
fylkesmidler. Naturlig 

med videre 
oppgradering av sti/vei 
mot fjellveien. 

 Harstad Turlag er en 
stor forening med 
god tilgang på 
frivillige til dugnad 
og har god 
arbeidslyst for slike 

prosjekt. 

I denne 
saken er det 
behov for 
hjelp i en 
eventuell 
regulerings-

sak/kontakt 
med 
grunneierne 
langs den 
planlagte 
traseen. Fra 
Grønnkollen

hytta og mot 
fjellveien er 
det Harstad 
Kommune 
som er 
grunneier, 
her er det 

behov for 
maskinell 
hjelp. 

 


