
Til alle venner av Bjødna-Tore 
 
 
VELKOMMEN TIL PROSJEKT SNELLDALEN – LØRDAG 21.8.2021 KL. 10:00 
 
Etter at Bjødna-Tore’s venner i mai 2019 hadde en 
hyggelig tur gjennom Snelldalen, har det blitt 
diskutert å arrangere en dugnad for å rydde og 
utbedre den historiske veien. Før kjørevei opp til 
Eikeskog kom i 1925, var dette hovedferdselsåren til 
Eikeskog (Mån og Fed).  
 
Gjennom snart 100 år er Snelldalsveien blitt en del 
ødelagt. Mange småras og ett litt større ras gjør at 
deler av veitraseen er i ferd med å viskes ut. Noe trær 
og busker gror også opp i traseen.  
 
Arbeidet som skal utføres er følgelig stort sett godt 
gammelt fysisk arbeid – rydding, fjerning og løing av 
stein, fjerning av trær og busker i traseen og annet 
forefallende arbeid. 
 
Gjesdal kommune er informert om prosjektet og har 
gitt sin tilslutning. Det samme har grunneier Per Kåre 
Haaland. 
 
Vedlagt følger et kart som viser Snelldalens 
beliggenhet. På kartet er også inntegnet ca trasé for 
veien. Samlet lengde er ca 370 m. 
 
Dugnaden vil bli gjennomført lørdag 21. august og vi håper selvsagt at flest mulig av Bjødna-Tore’s 
Venner har lyst og anledning å delta. Vi har ikke anledning å benytte oss av større maskiner, så 
arbeidet må utføres med håndverktøy/utstyr (spade, spett, motorsag, håndsag, hagesaks etc) 
 
Utover dugnadsinnsatsen er selvsagt hyggelig sosialt lag, mimring, drøs og en god lunsj viktige 
elementer. Kanskje også en fin anledning å bli kjent med andre medlemmer av slekten? 
 
Oppmøte er lørdag 21.8.2021 kl. 1000 på stedet merket med «Adkomst» i kartet ovenfor. Her er det 
selvsagt mulig å møte på sparket, men vi setter pris på en tilbakemelding dersom du har lyst og 
anledning. Tilbakemelding sendes til rune.frafjord@lyse.net, evt sms til 94133034 innen 13.8.2021. 
Gi samtidig beskjed om du har anledning å medbringe håndverktøy/utstyr.  
 
Vi kommer tilbake med litt mer praktisk informasjon, fordeling av oppgaver, bespising etc når dagen 
nærmer seg og vi har dannet oss et inntrykk av hvor mange som ønsker å delta.  
 
Vel møtt! 
 
 
Mvh 
Styret i Bjødna-Tores Venner 
 
 
 
P.S.  Vi har ikke glemt Covid-19.  

Nødvendig forhåndsregler som er gjeldende på aktuelt tidspunkt vil selvsagt bli tatt hensyn til. 
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