
Velkommen til Sørstrand Folkepark, strandområdet. 

 

Mitt namn er Jan Henrik Nygård og eg er leder av styret bestående av 7 andre aktive og hardt 

arbeidende styremedlemmer. Noen tilstede her i dag og kan benyttes av de som ønsker 

ytterligere info og bistand etter denne informasjonen. 

 

Del 1: Hvorfor Sørstrand Folkepark?  

 175 mål stort område heilt sør på florelandet regulert til friluftsområde med 

begrensninger pga nærliggende flyplass. Sydvent, tilgang til sjø, en historie frå gamle dager. 

Tørking av fisk, jordbruk, krigsminner og en rik fauna. Eigd av Flora kommune.  

Florø er en by etablert i 1860, og mangla ei ordentlig bystrand. Vi har og fleire flotte 

turområde, men mangla et område der ”alle” kan komme seg fram uansett førlighet. Dette har 

vi muligheten til på Sørstrand. 

En milepæl som vi håper å nå i løpet av året er å tilby en universell utforma fiskeplass på 

utsida av Flatholmen rett sør her, og det er i tillegg en fiskeplass med fisk. 

 

Del 2: Hvordan 

Som de fleste slike prosjekt så starter det med ein eller fleire eldsjeler som ser et potensiale, 

og som begynner å lage et tilbod til seg sjølv og andre. Basert på dugnadsarbeide og en 

begrensa del innsamlede midler. Her var det å reinske området vi står på no, fjerne all 

forurensing og unyttige plastgjenstander som hadde samle seg her i åresvis. Så grøfting, 

graving og tilkjøring av stein før en fikk mange lass ekte ”sydensand”. Det blei fort populært 

og vi gikk ivrig i gang med å se på andre område her på Sørstrand. I anledning en forestående 

60 års dag blei grillhytta om området der omkring kultivert og etablert som et nytt 

parkområde og grillhytte montert. 

Vi er så heldige at vi har et styre som er skrudd saman med folk som har forskjellig 

kompetanse, gjennomføringskraft og sine spesialområder. 

Vi såg tidlig at stranda ble populær og den var for lita. Vi sendte inn en søknad på 800.000.- 

til Gjensidigestiftelsen og fikk tilslag. I tillegg fikk vi signal om tilskudd frå Flora kommune, 

som disse åra har vært den klart største bidragsyteren. Då tok vi fatt på stranda på nytt. Denne 

gangen gikk vi grundig til verks. Arkitekt, beskrivelse, anbud, grave opp alt, tilkjøring av 

stein og sprenging mm det såg ut som et krigsområde. Resultatet ser dere og vi har høsta mye 

ros for dette. Men har vi sagt A så må vi si B.  

 

Del 3: Utfordringer, hindringar, muligheter. 

Vi har prosjekter for 10 mill på blokka. 5 av disse kan vi kanskje få i tippemidler, og endel via 

stiftingar som Gjensidige, Sparebankstiftinga og private. Men felles for disse er at de går til 

nye prosjekter. Det er ikkje lett å hente inn midler til drift. Det skjønner vi for så vidt godt. En 

forventer en viss reklameverdi når en støtter et tiltak som dette. Et skilt med namn eller 

positiv omtale.  

 

Hvordan gå frå dugnadsgjeng til kommersiell drift?  

Når bør en gå frå tradisjonell dugnadsdrift til en virksomhet med ansatte? Eller omvendt, hvor 

går grensa for at en drive utan ansatte?  

Kva skjer når noen får lønn for å drive prosjektet videre? 

Dette er spørsmål vi stiller oss i den fase vi er nå. Og det er sikkert mange som har vært i 

tilsvarende situasjon og i alle fall mange som vil komme i den. Fins det noen erfarings 

sentraler der vi kan hente ut dei gode prosjektene og dei som gikk skeis? 

Eg vil tro at de stiftelsene som deler ut midler hvert år har en viss kompetanse på dette 

området. Eg tror og at de ville få meir ut av gavene sine om de fikk formidla og evaluert den 



kunnskapen de har om vellykkede prosjekter. Så har du gavemottakerne i andre enden med 

sin kompetanse. Så selvfølgelig ”brukerne”  

I et folkehelseperspektiv er områder som dette viktig. Dette er lavterskeltilbud tilgjenglig 

døgnet rundt. 

 

Ulempene er få men kanskje vanskelige å forutse? Kva om dugnadsånden dør bort? Kven tar 

over?  Det er uansett sårbart og vi antar at dette skjer endel steder at noen prosjekt bare går 

tilbake til naturen. Noen burde kanskje bruke litt tid på å finne ut kva som gikk feil? 

 

 

Erfaringar: 

Prosjekter ferdig. 

Bygg kvalitet. 

Klare avtaler. 

Kontroll på økonomi. 

Årsrapporter, referater osv. 

 

Tre aktuelle problemstillingar: 

 

1: Fremtidig drift av anlegg bygd opp gjennom dugnad. 

2: Involvere brukere. 

3: Beholde ”eierskap” og dugnadsånd. 

 

Vi ønsker å bidra til at denne parken utvikler seg i samarbeid med våre brukergrupper og bli 

en mønsterpark for Sogn og Fjordane der universell standard er en selvfølge, og skulle det 

være opning for å være med i et pilotprosjekt om f.eks Frå dugnad til drift eller noen av de 

problemstillingar nevnt over så ville vi meldt oss på omgående. 

 

Takk for oppmerksomheten så langt. Det er bare å spørje og så har vi selvfølgelig vår egen 

heimeside WWW.Sorstrand.no 

 

 

http://www.sorstrand.no/

