LYSLØYPA I HOENSMARKA
Hokksund Idrettslag og Eiker Kvikk som er eiere av lysløypa i Hoensmarka gjorde i 2007 en
henvendelse til Øvre Eiker kommune om framtidig drift av lysløypa i Hoensmarka.
Bakgrunnen var at skigruppene i de nevnte idrettslag ikke så seg i stand til å drifte løypa siden
skianlegget i Ormåsen ble prioritert. Dessuten var snøforholdene i Hoensmarka for ustabile og
løypa ble sjelden prioritert kjørt.
Samtidig la representanten Arne Øen inn en interpellasjon i kommunestyret om lysløypas
framtid på bakgrunn av stort forfall.
I kommunestyret 19.12. 2007 ble det fattet følgende vedtak: "Øvre Eiker kommune involverer
seg ikke i avgjørelsen om en eventuell videreføring av driften i den organisasjonsdrevne
løypa."
Siden lysløypa i Hoensmarka har vært drøftet i kommunestyret, mener vi at det kanskje er av
interesse for politisk nivå å bli orientert om hva som har skjedd med løypa i ettertid:
Hokksund IL og Eiker Kvikk innså at det var umulig å fraskrive seg ansvaret for lysløypa og
at det var for tidlig å nedlegge den siden det var gitt tippemidler til bygging av løypa.
Idrettslagene har derfor tatt kontakt med andre interessegrupper med tanke på å drifte og
vedlikeholde lysløypa i framtida; ikke som en skiløype, men som en turløype for
allmennheten i Øvre Eiker kommune.
I dag samarbeider idrettslagene med Røren Grendeutvalg og Varlo Bygdekvinnelag om å
tilrettelegge lysløypa for folk i kommunen slik at de kan komme ut sommer som vinter og
bruke løypa til å gå eller løpe. Løypa er blitt brøytet i vinter og har blitt brukt mye av folk i
området.
Laga og foreningene har stifta Hoensmarkas Venner og har tatt på seg å holde løypa i full
strekk samtidig som det planlegges enda bedre tilrettelegging for folk som trenger opptrening
eller er funksjonshemmet på annen måte. Det er inngått et samarbeid med Aktiv Eiker i den
forbindelse.
Hoensmarkas Venner vil understreke betydningen av å drive mosjon for å bedre folkehelsa
blant befolkningen i kommunen og håper alle, både stor og små, benytter det flotte
nærområdet som nå blir tilrettelagt i Hoensmarka.
Se også vedlagt folder.
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