
Gjeving Idrettslags uttalelse til utbyggingsprosjektet Dalhei Vest 

Gjeving Idrettslag stiller seg positiv til utbyggingsprosjektet Dalhei Vest. Idrettslaget er glade for 

alle initiativ som kan skape vekst og økt tilflytting på Gjeving, og håper at boligfeltet på Dalhei 

Vest kan bli realisert først. Idrettslaget er også glade for at utbyggerne er født og oppvokst på 

Gjeving, og vi er sikre på at de ønsker det beste for lokalsamfunnet. 

Idrettslaget er opptatt av å ivareta turstiene og turmulighetene i området. Det godt 

utbygde stinettet i Ytterskau er et gode ikke bare for Gjeving som lokalsamfunn, idrettslagets 

medlemmer og fastboende, men også for hytteeierne og tilreisende. Det er noe vi ønsker å 

skjerme mot privatisering. Vi ønsker derfor at stien fra Bromsmyr til Sandviksdalen blir skjermet 

mot privatisering ved en eventuell utbygging i dette området. Vi ønsker dessuten å skjerme og 

sikre allmenheten fortsatt adgang til følgende turstier: 

 

- Stien fra Bromsmyr til Sandviksdalen 

- Stien fra høydebassenget til Paddetjenn og videre mot Gjevingmyra 

- Stien over Bromsmyr mot Langhei 

- Vi ønsker også at stien fra Dalhei til Bromsmyr i størst mulig grad får følge dagens trasé 

 

I det videre arbeidet med utbyggingsplanene ser idrettslaget gjerne at hensynet til turstiene og 

myrområdet Bromsmyr ivaretas, og det samme gjelder allmennhetens tilgang til utsiktspunktene 

ytterst på Dalheia mot havet. Idrettslaget ønsker ikke økt tilrettelegging i turområdet i form av 

gruslegging av stier eller belysning, men hilser velkommen alle bidrag til at stien fra Bromsmyr til 

Sandviksdalen blir ryddet for nedraste trær. Vi kan også se på muligheten for å oppgradere stien 

til sykkelsti. Idrettslaget ser også positivt på utbyggers utspill om sykkelstier mer generelt, og 

ønsker å delta i det videre arbeidet med å planlegge slike stier. Idrettslaget ser også positivt på 

utbyggers utspill om tennisbane, og ønsker en slik bane etablert på Skoleplassen. Når det gjelder 

en eventuell Tufte-park, ser vi gjerne at den kan etableres i turområdet ved stien fra Bromsmyr til 

Steinsviksdalen. 

Det er mye som fremdeles er uklart når det gjelder utbyggingsplanen. Vi setter pris på å 

bli hørt så tidlig i prosessen, og vi ser frem til den videre dialogen med utbyggerne, slik at vi 

sammen kan skape vekst, engasjement og tilflytting til Gjeving, samtidig som turnettet i Ytterskau 

blir ivaretatt og eventuelt utvikles på best mulig måte.  

 

Styret i Gjeving Idrettslag, 21. januar 2021 


