
Lysløypa i Vasset frilufts- og idrettspark i 
Langevåg 
Sula Rotary har valgt som et av sine prosjekt for 2013-14 å bidra i dugnadsarbeidet for å 
velikeholde og ruste opp lysløypa i Vasset frilufts- og idrettspark i Langevåg 

 

Området rundt Vassetvatnet består av mange ulike aktiviteter, lagshus og anlegg. Det er et 
variert og godt lagt til rette område for alle aldre. Den 3,3 km lange lysløypa har flere tusen 
brukere hvert år, og det er ikke rart om all denne aktiviteten fører til slitasje på stien. 

Frivilligsentralen i kommunen står bak prosjektet med dugnad i lysløypa, og har oppfordret 
folk og organisasjoner på øya til å delta. Sula Rotary har vedtatt å bidra med en sum til grus 
som skal brukes på stiene, samt arbeidskraft til vedlikeholdsarbeidet. 

Mandag 2. juni 2014 

Første dugnaden vår var mandag 2. juni. Da møtte en gjeng godt motivert rotarianere for å 
gjøre en innsats i det fine sommerværet. I løpet av et par timer fikk vi gjort unna mye arbeid 
på det området vi fikk tilvist. Grus ble trillet på plass og lagt fint utover. 

                

 

 

 

 

 

 

 

Her rådde god dugnadsånd! 

 Et pust i bakken måtte vi ha og da 
hadde Torunn ordnet med ekstra 
god kaffe! 



Mandag 16. juni 2014 

Mandag 16. juni fortsatte vi med arbeidet i lysløypa. Denne gangen forflyttet vi oss til 
Skytterhuset og gruset løypa et stykke østover. 

Vi fikk gjort mye denne mandagen – det hjalp veldig på at Ståle hadde tatt med ”firhjuling” 
m/henger. 

 

Oppsummering 2014 

Sula Rotary har fått District Grant midler på kr. 5200, som er gitt til Lysløypa til kjøp av grus. 

Denne grusen har medlemmene vår trillet/ kjørt utover iløpet av et par dugnadskvelder  i juni 
2014. 

Arbeidet med utbedring av lysløypa er en felles dugnad blant flere organisasjoner og lag i 
Langevåg. Også elevene ved Sula Ungdomsskule er flittige brukere av lysløypa og har sett 
verdien av å være med i opprustningsdugnaden dette året. Med godt høstvær var de der i 
midten av november for å sluttføre årets dugnad. 

 

Vi i Sula Rotary sammen med de andre 
dugnadsgjengene er ønsket hjertlig velkommen til 
å være med i videre opprustningsarbeid til neste år! 
 

 

 

 

Tilbake i Lysløypa, 8. juni 2015 

Dette året har vi ikke mulighet for å bidra med økonomiske midler til oppgraderingen av 
Lysløypa, men muskelkraft byr vi på fortsatt. 8. juni var satt av for vår dugnadsinnsats. 

Når værgudene bestemte seg for å spille på lag med oss etter flere dager med øsregn, var det 
bare trivelig og sosialt å gjøre en innsats i Lysløypa denne kvelden. Under dyktig 
arbeidsledelse av Eldar Andersen fikk vi kjørt utover grus (Ståle stilte med ”firhjuling” 
m/henger) planert og ryddet kanter i indre delen av løypa. 

 


