
Litt info om framdriften på elvestien fra Tveit Bygdemuseum i Knarestad 
til Boen Gård.
Vi er i god gjenge. En liten trofast dugnadsgjeng har ryddet stien for busker og rask, 
mens trefeller Jakob Bjorvand har felt store trær og kjørt bort med lastbæreren. Det 
som kunne flishugges, har dugnadsgjengen tatt seg av, resten av halvråtne stokker 
har Arne Kristensen kjørt til oppmaling.
Arnar Kjevik og familien ga oss lov til å opparbeide P-plasser både for rullestolbrukere
og for vanlig parkering. Entreprenør Arne Kristensen har gravd og gruset. Nå er det 
to-tre P-plasser for rullestolbrukere rett til venstre for broa over bekken og plass til 
femten biler litt lenger borte. I tillegg kan vi fortsatt parkere på det store jordet ved 
større arrangementer.

I løpet av noen dager kommer Roar Svinland for å legge en gangsti i tre fra 
stolpehuset og rundt 35 meter mot Boen Gård. Fra motsatt side skal Arne Kristensen 
legge en gruset sti over det første jordet, fylle på masser i ei dump og jevne ut en 
liten bakketopp der stien skal gå. På de rundt 65 metrene fra Boen-sida, skal stien gå 
på marka.

Økonomisk ser det bra ut: Vi har fått tilsagn fra Kristiansand kommune at 50% av 
kostnadene vil bli dekket av spillemidler. Så har vi fått en generøs gave på kr 50.000,- 
fra Lilli og Magnar Vehusheia (disse to har for et par år siden også gitt kr 20.000,- til 
Tveit Historielags årsskrift og kr 50.000,- til oppussingen av Ryen Grendehus). Lilli og 
Magnar har også gitt oss 25 impregnerte påler som kan brukes til støtter der stien 
skal bygges i treverk. For et par dager siden kom det melding fra Sparebanken Sør at 
Gavefondet har tildelt kr 30.000,- til elvestien. Ikke mindre enn fantastisk flott gjort!

På grunn av en bakketopp på enden av traseen nærmest Boen-sida, måtte vi oppgi å 
lage stien for rullestolbrukere i denne omgangen. Det betyr at de totale kostnadene 
ligger nærmere kr 200.000,- enn stipulerte kr 300.000,-. Med de gavene vi har fått og 
museets egne midler, slipper vi derved å ta opp et belastende lån på Bygdemuseet.

Hvis leggingen av plankestien og graving/utfylling går greit, håper vi at selve elvestien 
kan brukes fra rundt 15. juli. Litt finpussing av terrenget langs stien mot elva vil bli det
som gjenstår. 
Da kan du parkere i Knarestad og gå langs elva helt forbi Boen Gård. En flott 
naturopplevelse langs en strekning på rundt 800 meter.
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