
 

 

Ved i alle fall fire anledninger har grunneiere til strandeiendommer i Ramsvig, Gauselvågen og 
Hafsfjord pekt på at turveien langs stranden på deres eiendommer slett ikke har vært noen
ulykke.

Sist var da milliardæren Ole Ertvaag sa dette til «Stavanger Aftenblad» 7. mars 2020:

«Ferie for meg er å gå 900 meter ned til hytten ved Hafrsfjord, sier Madla-patrioten Ole 
Ertvaag, som kjøpte eiendommen ved skytebanen i 2000. Dette er en mindre hytte uten 
soverom, men beliggende i strandkanten og med et naust.

Da han kjøpte, visste han at det var planlagt en turvei over eiendommen.  Likevel endte det 
opp i en tvist mellom Ole Ertvaag og noen av de andre grunneierne på den ene siden og 
Stavanger kommune på den andre.

Konflikten handlet ikke om selve stien, men om hvor bred den skulle være. Etter mye om og 
men ble man enige om at to barnevogner måtte kunne passere hverandre på stien. Og sånn er 
det i dag.

- Jeg er en av de raringer som ville ha sti over min eiendom. Jeg er for allemannsretten,
sier han.

- Nå har jeg hatt sti i hagen over ti år, og jeg har bare gode erfaringer med kjekke folk.
Også folk som ikke er fra Madla, til min store overraskelse.»

Den kanskje første gangen, som jeg har registrert, var da Bitten Bergesen sa i Stavanger 
bystyre 26. februar 2011: «Jeg var ikke glad den gangen kommunen laget turvei over vår 
eiendom i Ramsvig, men når jeg ser alle de glade menneskene som brukerturstien, er jeg
veldig glad for at det gikk som det gikk.»,

Neste gang (tror jeg) var da Olav Tønnesen, sønn av foregangsmannen Sverre Tønnesen med 
Stavanger Radiosentral i Pedersbakken (forretningen med de runde vinduer) som langt på vei 
introduserte TV-alderen i Stavanger, uttalte – kanskje til NRK – at han hadde hatt stor glede 
av turstien over hans eiendom i Hafrsfjord.

Jeg viser også til at eiendomsmegler Grete Eriksen uttale i et større intervju i "Stavanger 
Aftenblad" 14. mai 2010 at hun "lever godt med tursti som nabo». Hun har bodd i 
Gauselstraen i mange år, og forstår de som ikke vil ha forandring. Selv har hun alltid vært 
komfortabel med fotturistene i Gauselstraen.

Det er sikkert flere positive uttalelser enn dette. Dette er uttalelser jeg tilfeldigvis har
blitt klar over. Send gjerne flere til mitsem@mitsem.no!




