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Flere trosset minusgradene og tok turen ned til Tangenelva i Ytre Enebakk lørdag morgen, for å bli
med på å plukke søppel, flasker og annet som ikke er en naturlig del av naturen langs elva.

 For abonnenter

Noen fra dugnadsgjengen samlet for en liten pust i bakken. Fra venstre Ola Hansen, Anja Teig, Rune Haukeland (bakerst), Trym
Bergtatt (på atv), Marius Hansen og Kirsten Elguren. Foto: Kai Ole Hänsch

Svein Grinden
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Tidligere i uken inviterte Trym Bergtatt fra Ytre Enebakk inn til ryddedugnad langs Tangenelva.

Planen var også å gi den røde Skomakerstua et nytt strøk med maling.

– Men med kuldegrader om natta og på morgenen, så går jo ikke det, forteller Trym Bergtatt. - Så det har vi utsatt.

Flasker, plast, pute og jernskrot 
På begge sider av elva ble det plukket søppel av dagens dugnadsgjeng. Flasker, plast, pute og jernskrot endte i
containere som Enebakk kommune hadde plassert ut.

Etter linjehogsten i vinter, var det også mye kvist under høyspentlinjen som krysser over elva. Det skulle det ryddes
opp i så det ikke dannet grunnlag for en propp når elva blir større ved en senere anledning.

- Men det er viktig at vi også lar naturen få gå sin gang. Det betyr at vi ønsker å ivareta en naturlig
forråtnelse slik at grunnlaget for mangfold gir insekter til fuglene.

På grunn av minusgrader måtte malearbeidet av den røde Skomakerstua utsettes. - Den var det et par fra den yngre
generasjonen som hadde sagt seg frivillig til å bli med på å male, forteller Trym Bergtatt. Maling og malerutstyr blir sponset av
Borthengruppen og Byggoutlet. Foto: Kai Ole Hänsch



Startet i 2021 
Trym Bergtatt og Ann Kristin Grinden startet i 2021 med å rydde stien langs Tangenelva.

- Da var det helt umulig å sykle her uten å bli rispet opp av busker fra villbringebær og brennesle, forteller Trym
Bergtatt.

- Men etter at vi hadde ryddet så vi at det var mange som benyttet seg av stiene her.

Derfor tenkte de at det kunne vært �nt med en dugnad nå for å rydde langs elva.

- Og så tar vi en ny runde når brennesle og ugress vokser opp igjen, forteller Trym Bergtatt.

Thorvald Ungersness stilte med traktor og henger med tømmerklo. Den var kjekk å ha når det kom til de tyngste løftene. Foto:
Kai Ole Hänsch



Tangenelva renner fra Våg og ned til Mjær og er cirka 1 kilometer lang.

Stien langs elva går fra Vestby bru og ned til Tangen bru på nordsiden og krysser til sørsiden over Steinkistebrua.

- Vi har ryddet ved den gamle stien. Den går på nordsiden fra Skomakerstua til søyleruinene av Vestby sag, forbi
hjulmakerruinen og ender nede ved brannstasjonen.

Den deler seg i to når man kommer ned til Skomakerstua og ender ved brannstasjonen på nordsiden.

Det har Trym Bergtatt en drøm om å kunne få gjort noe med en gang. - Å få bygget en steinbro over fra nordsiden
til sørsiden på et av det noe smalere punktet i elva. Men det er mye som skal være i orden før man eventuelt kan få
til det.

Ryddesaga har Trym Bergtatt kjøpt for midlene han �kk av kommunen til å sette opp tavlene. - Den bruker jeg da lokalt her
langs elva når det er behov.



Her er stedet Trym Bergtatt drømmer om skal bli en realitet en gang. - En steinbro over elva. Foto: Kai Ole Hänsch



Ann Kristin Grinden (t.v.) startet å plukke søppel oppe fra Vestby bru. Nå er hun på tur ned til lagringsplassen med søppelet
hun har funnet. Britt og Knut Andreassen er bærehjelp for anledningen, men skal også være med å pukke søppel. Foto: Kai
Ole Hänsch



Frank Rustad tok seg også tid til en tur for å rydde opp langs stien. Her har han konsentrert seg om å rydde parkeringsplassen
Foto: Kai Ole Hänsch



Kirsten Elguren konsentrerte seg i første omgang om stien som går på sørsiden av elva. Foto: Kai Ole Hänsch



Enebakk kommune stilte med containere til dugnadsgjengen. Foto: Kai Ole Hänsch



Les mer om: Dugnad  Tangenelva  Ytre Enebakk

Se kommentarer

Et av de nyere bidragene Trym Bergtatt har satt opp på sørsiden av Tangenelva. Overskriften lyder: Dersom du er heldig kan
du kanskje høre fuglesang fra kratt og tretopper langs Tangenelva. Sangfugler som Møller , Munk og Nattergal er alle
bekreftede observasjoner i løvskogen her. Lenger ned på tavla kan du også skanne en QR-kode for å høre fuglesanger. Foto:
Kai Ole Hänsch
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