
Årsberetning 2021

Oftenåsens venner har følgende styre:

Asbjørn Mathisen, Svein Olav Bruun, Arnfinn Kolberg, Morten Minsaas, Kristine 
Svendsen, Han Jacob Rostad, Asle Øksnes

Aktiviteter 2020/2021

Aktiviteten er fortsatt høy, med mer enn 100.000 besøkende hvert  år.

Oftenåsehar vært i med Steinkjers «Ti på topp» i alle år siden 2013

En ekstra oppmuntring var da Oftenåsens venner fikk tildelt kommunens 
frivillighetspris i november 2020. 

Sesongen 2021 har så langt vært meget bra, selv om det også i år har vært få 
utlendinger.  Åpning for servering hver dag sommeren 2020 var svært vellykket, 
og vi takker russegruppa for jobben. Vi har tilsvarende opplegg for 2021 og vi 
regner med et vellykket resultat også i år.

Trollstien trekker stadig nye «rekrutter» til Oftenåsen. Dvs stadig nye 
barnefamilier. I 2021 kom Kristin og Håkon figurene på plass i Sognsleia.

Vinteren/våren 20/21 Har vært preget av renovering  og utvidelse av både 
toalletter, nytt kjøkken. Begge disse er ferdige sommeren 2021. Vi ser fram til 
utvidelse av Peilehytta i løpet av sensommeren 2021.

Det skjer mye arbeid i og rundt Peilehytta. Nye benker og bord, og nytt 
toalettanlegg nevnes spesielt.

Steinkjer kommune overtok som eier av Peilehytta i januar 2021. Det er inngått 
en egen driftsavtale mellom kommunen og Oftenåsens venner om drift av 
Peilehytta. Steinkjer kommune har også overtatt som grunneier i området rundt 
Peilehytta. Oftenåsens venner er godt fornøyd med de avtaler som er inngått, og 
kommunens overtakelse bidrar til å sikre turområdet Oftenåsen også på lengre 
sikt.

Oftenåsens venner har ganske god økonomi, De mange prosjekter vi har på gang, 
gjør at vi kan få visse likviditetsmessige problemer. Nå utbetaliing av spillemidler 
kommer i 2022 og 2023 vil det igjen bidra til bedre økonomi i foreningen.

Det er ønskelig med flere medlemmer i Oftenåsens venner . 



Vi  takker alle sponsorer for velvillig bistand også i 2021.

Vi takker saksbehandlere  i kommunen og fylkeskommunen for hjelp å bistand i 
forbindelse med søknad og tildeling av spillemidler. Spillemidlene er avgjørende 
for at prosjektene på Oftenåsen kan realiseres.

En annen avgjørende faktor er Arnfinn Kolbergs engasjement. Hans personlige 
bidrag, arbeid med  sponsorer og Byggmakkers bidrag gjennom mange år har 
bidratt til stiene og Peilehytta har  blitt en stor attraksjon i Steinkjer

Oftenåsens venner holder åpent hver søndag hele året. Styret takker alle vertskap 
for innsatsen og for at de bidrar til trivsel og velvære.

Styret takker andre frivillige for vedlikehold av stier, renhold av Peilehytta  og at  
hele anlegget holdes i god stand.

Steinkjer,9 august 2021


