Vi er på god vei mot
toppen

I 2016 startet byggingen av Steintrappene fra
Skiveien til Ulrikens topp. Målsetningen er å
gi Oppstemten som gave til Bergenserne i
2018 i anledning Bergens Skog- og Træplantningsselskap sitt 150 års jubileum.
150 år med samfunnsnyttig virke til nytte og
glede for bergenserne og deres fjellverden.
Skogselskapet beplantet byfjellene og har
bygget Fjellveien, Forskjønnelsen,
Fløysvingene og mange turveier på Fløyen,
Blåmanen og Rundemanen. Alt finansiert av
gode Bergensere og Bergensvirksomheter.

Dagens betongtrapper
ønskes erstattet med
annen løsning

2018 Siste bit av
trappestien som planlegges bygget i 2018

2017
Trappestien
bygget fra Hesthaugen
opp Lægdebotn

Trappestien
2016
bygget fra Skiveien og
opp til Hesthaugen

Oppstemten-trappesti
til Ulriken

Finansieringen av prosjektet
Da vi startet byggingen av trappene i 2016 var kostnadsoverslaget på kr. 8 mill. Det var gitt tilsagn fra
eksterne givere på ca. kr. 5 mill. Dermed gikk vi i gang.
Gjennom 2016 og 2017 er vi kommet ca. 1000 trappetrinn
på vei mot toppen. Utfordrende regn-vær og andre forhold har gjort at kostnadsoverslaget nå er på kr. 13
millioner for å komme opp til det naturlige avslutningspunkt i 2018 - nedsiden av det siste bratte berget der
betongtrappene og håndrekkverket starter.
I skrivende stund har Skogselskapet fått innbetalt og
tilsagn om samlet ca. kr. 7,5 mill i bidrag til prosjektet. Vi
mangler dermed ca. kr. 5,5 mill. for å nå målet for 2018.
Sherpaene starter til våren og bygger trappene så langt
som det er midler. Håpet er at all finansiering prosjektet
mangler, kommer på plass.

Flere av sponsorene som var med fra starten, har økt sin
bevilgning. Styret i Skogselskapet henvender seg nå til
andre virksomheter og privatpersoner i Bergen som
inviteres til å være med på spleiselaget.
Sponsorpakkene er delt inn i kr. 500.000,-, kr. 250.000,-,
kr. 100.000,- og kjøp av enkelttrinn til kr. 5.000,-.
Det er også mulig å gi andre beløp.

Sherpaene bygger trappestien

Bli med på spleiselaget

Trappene er allerede mye brukt. Dette er et prosjekt for
folkeglede og folkehelse og blir en stor attraksjon for byen.
Se video av Oppstemten på Youtube:
www.youtube.com/watch?v=pBCblcRAR3M

og etter

Stien før

Ulriken er Bergens Nasjonalfjell
Nystemten er Nasjonalsangen
Oppstemten blir Nasjonalstien
til topps i 2018

og får kontroll på vannet

Er du med?

Kontakt Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Styreleder Erling Birkeland
Styremedlem Geo Wilson

tlf. 992 50 125
tlf. 952 28 968

Storslått utsikt fra toppen

og blinkende fjellvann

erling@byfjellskogene.no
geowilson52@gmail.com
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