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Forord:
LHL Ålesund, Giske og Sula og samarbeidspartner Skarbøvik Idrettsforening er godt fornøyd
med bruksresultatene av prosjektet «Østenfor sol og vestenfor måne». Prosjektet, som kan
betegnes som et folkehelseprosjekt, har stått for stiutbedringer, etablering av rasteplasser og
etablering av lavterskelaktiviteter på Tueneset i Skarbøvik bydel i Ålesund. Arbeidet ble
påbegynt 26. februar 2014 og 4. september kunne fylkesordføreren i Møre og Romsdal foreta
den offisielle åpningen av prosjektet. Tiltakene skapt i prosjekt "Østenfor sol og vestenfor
måne" og prosjekt «Helsebot over lyng og hei» som ble gjennomført i 2013, har gjort at
kronisk syke, bevegelseshemmede og eldre i større grad kan bruke området til friluftsliv,
sosiale samlinger og lavterskelaktiviteter. Det frivillige engasjementet, utformingen av
prosjektet, viljen til samarbeid med andre, dugnadsinnsatsen og den store
brukeroppslutningen gav et sluttresultat som ble framhevet da LHL Ålesund, Giske og Sula
og Skarbøvik IF ved friluftslivsorganisasjonen «Sammen I Friluft» fikk tildelt Ålesund
kommunes miljøpris 2014. Møre og Romsdal fylkeskommune tildelte også prosjektlederen
fylkets frivillighetspris og nominerte også vedkommende som fylkets kandidat til den
nasjonale frivillighetsprisen.
Prosjektgruppen bestående av representanter fra LHL Ålesund, Sula og Giske og Skarbøvik
IF ved friluftslivsorganisasjon «Sammen I Friluft» som er underlagt fotballgruppa vil rette en
spesiell takk til ExtraStiftelsen som med sitt bidrag gjorde det mulig å realisere prosjektet. En
stor takk går også til alle som har tatt del i nødvendig dugnadsarbeid. Vi takker også Ålesund
kommune ved Virksomhet for veg, anlegg og park og familien Skarbøvik for nødvendige
tillatelser og positiv støtte. Prosjektleder vil også takke prosjektrådgiver Irene Steinsvik fra
LHL for støtte gjennom prosjektperioden. Takk også til generalsekretæren i LHL som tok
turen til Ålesund og deltok under den offisielle åpningen av “Østenfor sol og vestenfor måne”.

Ålesund kommunes Miljøpris 2014
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Sammendrag
Tueneset er et friområde i bydelen Skarbøvik i Ålesund. Området ligger nær bebyggelsen og
har i mange år vært et yndet tur- og rekreasjonsområde. Lokale lag/foreninger ytret ønske om
å gjøre flere stier i området tilgjengelig for funksjonshemmede, kronisk syke og eldre med
bevegelsesvansker slik at disse gruppene fikk tilgang til naturopplevelser, kunne være fysisk
aktive og delta i aktiviteter. LHL Ålesund, Sula og Giske og Skarbøvik Idrettsforening ønsket
derfor å bygge videre på resultatene fra Extraprosjektet “Helsebot over lyng og hei” (2013)
som utbedret turvei og stier og laget samlingsplass med gapahuk på Tueneset. Mål for det
nye prosjektet var å utbedre stier, lage hvileplasser og slik skape en stiforbindelse fra øst til
vest i området, samt etablere ny lavterskelaktivitet.
På forhånd var det innhentet grunneiertillatelser fra privat og kommunal grunneier. Vi leide
inn hjelp og maskiner fra lokal entreprenør, men det meste av arbeidet ble utført på dugnad av
medlemmer av lokallaget og fotballgruppa i idrettsforeningen. All utforming og materialbruk
ble godkjent av kommunen. Pga gode værforhold kunne vi starte arbeidet i februar og i løpet
av 1 og 2 kvartal ble stier klopplagt og naturstien utjevnet og pålagt nytt drenerende og
miljøvennlig dekke. Morenejord ble valgt fremfor grus da denne glir bedre inn i naturen, er
selvdrenerende og har en næringsrik konsistens som sørger for raskt «helbredelse» av sår i
naturen. Langs stiene ligger ruiner fra det tyske kystfortet fra 2 verdenskrig. Her er ryddet og
plassert bord og benker som fungerer som hvile/rasteplasser. Materialene til kloppene ble
båret på skuldrene flere hundre meter ut i lite tilgjengelige områder hvor vi laget broer over
myrstrekk og forankret bro langs berg. Det er etablert en rekke lavterskelaktiviteter, bl.a.
minigolf og krolf. Prosjektet er omtalt i både aviser, radio og TV. Prosjektet ble offisielt åpnet
med taler av bl.a. fylkesordføreren i Møre og Romsdal og LHLs generalsekretær.
Prosjektet har opparbeidet ca. 300 m nye kloppestier som igjen åpner et strekk på 500 m. Ca.
500 m av naturstien er oppgradert og det er etablert 6 nye raste/hvileplasser. Prosjektet har
bidratt til mye og variert lavterskelaktivitet på området, og kan vise til stor bredde i
brukergrupper og et høyt antall brukere. Prosjektet har fått mye medieomtale. Det har mottatt
kommunens miljøpris og prosjektleder fylkets frivillighetspris. Tueneset framstår i dag som et
unikt folkehelsetiltak som kommunen gjerne viser fram.
Vi har skapt et helsefremmende aktivitetstilbud for alle aldersgrupper som andre kan la seg
inspirere av. Stiutbedringen har gjort at funksjonshemmede, kroniske syke og eldre med
bevegelsesvansker nå kan bevege seg gjennom hele Tueneset- fra øst og til vest. De kan ta del
i aktivitet de til nå ikke har hatt tilgang til samt de nye aktivitetene vi har skapt. Aktivitetene
vil bli videreført av LHL Ålesund, Sula og Giske og Skarbøvik IF i fellesskap. Vedlikehold av
stier og installasjoner vil bli ivaretatt av de samme.
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Kap 1: Bakgrunn og målsetting:
Tueneset friluftsområde i Ålesund har en særskilt god beliggenhet i forhold til bruk og nærhet
til bebyggelsen og har i mange år vært et yndet tur- og rekreasjonsområde. Gjennom 2.
verdenskrig ble området opparbeidet av den tyske okkupasjonsmakten til et av Vestlandets
største kystfort med godt opparbeid vei og stisystem. De siste tretti årene har naturlandskapet
endret seg og gjort området lite brukervennlig for mange grupper av kronisk syke og
funksjonshemmede samt eldre med bevegelsesvansker. Forfall av turveier, overvann,
gjengrodde stier og mangel på hvileplasser stengte disse gruppene ute fra et av byens flotteste
naturområder. Gruppene hadde heller ikke mulighet til å delta i de ulike aktivitetene som ble
arrangert i store deler av området.
Stiene i området går først gjennom et åpent område til det eneste skogholtet i friområdet;
"Trollskogen". Ved "Trollskogen" deler stien seg. Hovedstien fortsetter rett frem mot vest
mens den andre stien går mot nord før den vender vestover igjen. Den nordre stien går
gjennom et myrlendt område med «innlandsstruktur». I øst hvor hovedstien begynner er det
stedvis korte strekk med myr. Langs skogholtet og langs et kronglet parti til en kanonstilling
fra 2 verdenskrig var det partier med overflatevann som gjorde stiene vanskelig
fremkommelig for andre enn funksjonsfriske. Hovedstien møter en forholdsvis bratt stigning
ved kanonstillingen. Langs den ene siden og ved inngangspartiet til kanonstillingen er det et
berg med en bratt utside. Dette var et parti som funksjonshemmede, eldre med
bevegelsesvansker og folk med pusteproblemer ikke klarte å forsere.
Helt i øst der hvor friområdet begynner ligger idrettsanlegget til Skarbøvik Idrettsforening
(SIF). Idrettslaget har etablert en egen friluftsorganisasjon som heter "Sammen I Friluft" som
satser stort på folkehelse og lavterskelaktiviteter. LHL Ålesund, Sula og Giske har
medlemskap i styringsutvalget i denne organisasjonen. "Sammen i friluft" tok initiativ til å
etablere prosjektet “Helsebot over lyng og hei”, som ble gjennomført i 2013. Også dette
prosjektet var finansiert av ExtraStiftelsen. Dette prosjektet åpnet opp deler av naturområdet
ved å oppgradere gamle turveger, etablere nye stisystem og en sosial samlingsplass vi har kalt
“Tuehuken”. Denne har vi utstyrt med en ny stor og solid gapahuk, bålplass og nye
hvileplasser. Under arbeid med dette prosjektet besøkte prosjektleder flere
pasientorganisasjoner, og blant annet etter ønske fra disse ble det konkludert med at også
øvrige deler av området burde gjøres tilgjengelig. Vi bestemte oss derfor for å søke
ExtraStiftelsen om midler til et nytt prosjekt som vi kalte “Østenfor sol og vestenfor måne”.
Prosjektet skulle skape en forbindelseslinje mellom ulike aktivitetsarenaer; fra hovedveien i
øst til rekreasjonsplassene i kanonstillingene ved havet i vest, samt etablere nye
lavterskelaktiviteter i området. Prosjektet fikk følgende målsetting:
Overordnet mål:
Tueneset skal fremstå som et helhetlig og tilpasset naturområde hvor alle grupper av kronisk
syke og funksjonshemmede, men også eldre med bevegelsesvansker, likestilles med
funksjonsfriske når det gjelder opplevelse, rekreasjon og aktiviteter. Prosjektet skal gi tilgang
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til naturopplevelser og åpne for deltakelse i fysisk aktivitet. Dette vil ha en forebyggende og
rehabiliterende effekt når det gjelder målgruppens psykiske og fysiske helse, noe som vil
kunne bidra til økt livskvalitet for de det gjelder.
Hovedmål:
«Østenfor sol og vestenfor måne» tar sikte på å skape en handikapvennlig sammenhengende
og helhetlig aktivitets- og forbindelseslinje fra starten på hovedstien i øst til der landskapet
møter havet i vest. Prosjektet skal utbedre stier og skape aktiviteter slik at målgruppene kan
ferdes og ta del i det som skjer i området.
Delmål:
1. Utbedre stier. Lage hvileplasser, naturtrappeløsninger, rekkverk og bro/tregang langs
stiene.
2. Etablere nye aktiviteter som også barn og unge kan delta i. Nye lavterskelaktiviteter skal
skapes.

Kap 2. Prosjektgjennomføring/Metode
Området som ble berørt av prosjektet ligger både på privat og kommunal grunn. På vestsiden
foregikk prosjektet på kommunal grunn, og på østsiden ligger området som ble berørt delvis
på kommunal eiendom og delvis på privat grunn. Før prosjektsøknaden ble sendt ble det
innhentet tillatelse til å sette i gang fra begge eierkonstellasjonene. Prosjektet måtte leie inn
hjelp og maskiner fra lokal entreprenør, men det meste av arbeidsinnsatsen ble utført på
dugnad av medlemmer av LHL Ålesund, Sula og Giske og fotballgruppa i Skarbøvik
Idrettsforening. All utforming og materialbruk i prosjektet ble godkjent av Ålesund kommune.
Prosjektleder har hatt detaljert styring og tette rapporteringsrutiner til prosjektstyret under hele
byggeprosessen.
Grunnet gode værforhold startet byggingen av treganger- og broer allerede 26. februar 2014.
Mot slutten av mars var nye områder tilgjengelige for brukerne. Oppgradering av naturstien
fra øst til vest var ferdigstilt tidlig i mai. Fra mars til mai var nye benker satt ut langs stiene og
rasteplasser ble etablert i tuftene til det tyske kystfortet fra 2. verdenskrig.
Forlengelsen av «Kloppestien» som ble påbegynt i prosjekt “Helsebot over lyng og hei” i
2013 ble utført på dugnad av Skarbøvik IF og friluftsorganisasjonen «Sammen I Friluft».
Materialene til tregangene er båret på skuldrene flere hundre meter ut i lite tilgjengelige
områder. Kloppene er oppdelt i håndterlige seksjoner for at en senere enkelt kan foreta
utskiftinger og vedlikehold. Denne stien fører bevegelseshemmede, eldre og kronisk syke til
nye naturområder og krigshistoriske elementer. I gamle krigselementer er tilgroing ryddet og i
tuftene er det etablert idylliske raste- og hvileplasser med bord og benker i grove og
bestandige dimensjoner av kjernetømmer. Disse gjenspeiler form og farger fra naturen. Noen
rasteplasser er etablert med tanke på gode utsiktsforhold og andre med tanke på le for vær og
vind.
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Oppgraderingen av den gamle naturstien som går fra øst til vest i området er utført av
entreprenør Svinø AS. Denne består i utjevninger av bratte partier, nytt dekke av
selvdrenerende morenejord, broer over myrstrekk og forankrede broer langs berg. Etter
drøftinger mellom prosjektstyret, kommunen og entreprenør ble morenejord valgt fremfor
grus da morenejord glir langt bedre inn i naturen. Morenejord er selvdrenerende og har en
næringsrik konsistens som sørger for raskt «helbredelse» av sår i naturen. Denne
miljøvennlige «modellen» kan sees på som et «pilotprosjekt» og har vakt oppsikt og rosende
ord fra mange hold. Broene er av grovt skåret naturtømmer som tilpasser seg aktuelle
naturområde.
Naturstien begynner helt øst hvor det er etablert en rekke lavterskelaktiviteter. Etter
fullførelsen av stiene i prosjektet etablerte “Sammen I Friluft” bl.a. et minigolfanlegg med ni
baner. Skytebanen for luftgevær ble betydelig oppgradert med tak, og anlegget ble tilpasset
handikappede og ulike aldersgrupper, også barn. Standplass har fått hvilebenker. Midt langs
naturstien og der hvor kloppestien starter ligger Trollskogen med naturlekeplass og
hinderløype. Denne er etter prosjektstart tilført nye apparater og brukes av både barn, fysisk
funksjonshemmede og psykiske utviklingshemmede. Her er også egen samleplass/leirsted.
Også langs naturstien er det utført stort dugnadsarbeid med rydding og etablering av
rasteplasser i kystfortelementer. Naturstien lager også en forbindelseslinje mellom området
hvor gapahuken står og de øvrige aktivitetsområdene.
Lokale medier som avisen Sunnmørsposten, Nytt i uka og NRKs distriktsprogram fjernsyn og
radio har til sammen laget en rekker reportasjer om prosjektet og aktivitetene i området.
Prosjektene er også omtalt i Fagforbundets tidsskrift «Fagbladet» og en rekke «organer» på
sosiale medier har laget reportasjer og omtaler fra området.
Offisiell åpning ble avholdt 4. september 2014 med taler fra bl.a. Jon Aasen, fylkesordfører i
Møre og Romsdal og generalsekretær i LHL Frode Jahren.
Prosjektgruppen har bestått av prosjektleder Børre Thorsen, medlem av LHL Ålesund, Sula
og Giske samt Skarbøvik Idrettslag. Øvrige medlemmer av prosjektgruppen har vært Roger
Gudmundseth og Eli Viken og Arnt Langva henholdsvis leder og medlemmer i LHL Ålesund,
Sula og Giske og Svein Klokk medlem av Skarbøvik IF.

Kap 3. Resultater og resultatvurdering
Med prosjektet «Østenfor sol og vestenfor måne» har en maktet å skape en unik og helhetlig
tilrettelegging over et større natur- og aktivitetsområde. Sammen med prosjekt «Helsebot over
lyng og hei» og aktivitetene underlagt «Sammen I Friluft» fremstår “Østenfor sol og vestenfor
måne” som kanskje det største folkehelsetiltaket i Ålesund noen gang. Ålesund kommune
benytter i dag området som et ambassadørtiltak og har bl.a. vist det frem for helsekomiteer fra
de nordiske vennskapsbyene Randers, Vesterås, Lahti og Akureyri.
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I 2014 har tusenvis av nye brukere benyttet området. Stadig flere barnehager og skoler
anvender aktivitetsområdene og stiene i området. En direkte konsekvens av resultatene i
prosjektene og samarbeidet mellom de ulike partene har vært flere nominasjoner til lokale
priser. LHL Ålesund, Sula og Giske og Skarbøvik IF / ”Sammen I Friluft” er i 2014 tildelt
Ålesund kommunes Miljøpris, og prosjektleder er tildelt fylkets frivillighetspris med
nominasjon til den nasjonale Frivillighetsprisen.
Prosjektet er spesielt rettet mot kronisk syke og funksjonshemmede og eldre med
bevegelsesvansker. Resultatene viser at delmålene er oppnådd og at målgruppene for
prosjektet er nådd. Sammen med prosjekt “Helsebot over lyng og hei” har prosjekt “Østenfor
sol og vestenfor måne” vært særdeles samfunnsnyttig da både skoler, barnehager og ulike
institusjoner og organisasjoner, også fra nabokommunene, anvender området og tilbudene.
3.1: Delmål 1: Utbedre stier, etablere hvileplasser, naturtrappeløsninger mv.
Det er opparbeidet ca. 300 meter nye kloppestier som igjen åpner et strekk på 500 meter, Ca.
500 meter av den eksisterende naturstien er oppgradert og det er etablert seks nye raste- og
hvileplasser. Både den nye kloppestien og den oppgraderte naturstien er nå tørr og lett
fremkommelig også i regnvær.
3.2: Delmål 2: Skape og sette i gang lavterskelaktiviteter
En rekke aktiviteter ble iverksatt under prosjektet «Helsebot over lyng og hei» i 2013. I 2014
åpnet “Sammen I Friluft” en egen krolfbane for barn og en 9-hulls minigolfbane ved
innfallsporten til naturstien i øst. Skytebanen for luftgevær ble også oppgradert med anlegg
for funksjonshemmede, og med tak på standplass. Ved hinderløypen er det montert nye
balanseapparater med lav terskel for bruk. I terrenget er det avholdt en rekke arrangement for
pasientorganisasjoner og pensjonister, som bl.a. turer, dans, trekkspillmusikk og allsang. I
prosjektperioden er det også arrangert aktivitetsdager for innvandrere gjennom Ålesund
voksenopplæringssenter. Lavterskelaktivitetene er svært populære for skoleklasser da alle
uansett fysisk form og handikap kan delta, og det skiller lite i prestasjoner mellom elevene.
“Sammen I Friluft” har arrangert samlinger hver måned gjennom hele året, noe som betyr at
vinterbruken av området er økende.
Som en følge av at årets prosjekt har fullført utviklingen av området, har bruken eksplodert.
Stadig flere familier, foreninger, lag, institusjoner og bedrifter har lagt ulike egenaktiviteter til
terrenget og til samlingsplassene på Tueneset. I Tuehuken med gapahuker og bålplass har
pensjonistgrupper og ulike pasientorganisasjoner avholdt sommersamlinger og sosiale
grilldager/kvelder i egen regi. Gjennom «bestillinger» har mange grupper allerede lagt
vintersamlinger rundt bål/grillplassen for 2015.
3.3: Funn:
 Flere enslige brukere av området
Det har i 2014 vært en stor økning av spesielt enslige kvinner i lavterskelaktivitetene. Vi tror
at dette skyldes at prestasjonsnivået er lavt, og at vi sterkt vektlegger å skape en sosial ramme
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rundt aktiviteten. Mange har fått økt livskvalitet gjennom at det er oppstått nye bekjentskaper
og nettverk.
 Flere målgrupper bruker området.
En konsekvens av etableringene i prosjektene i 2013 og 2014 er at flere pasientorganisasjoner
og pensjonister bruker området. Spesielt har antall sommersamlinger for grupper på 20 til 30
personer økt fra 2013 til 2014, og da med en økende tendens utover sommeren og tidlig høst i
2014. Dette mener vi kan skyldes at besøk hos organisasjoner og flere medieomtaler har gjort
områdets fasiliteter stadig mer kjent.
 Mangfoldet av brukere
Mangfoldet av brukere er enormt. Den tidlige ferdigstillelsen av dette prosjektet samt
resultatet av det forrige prosjektet (“Helsebot over lyng og hei”) har slått svært positivt ut.
Flere tusen nye brukere har anvendt området som i 2014 sannsynligvis var byens mest
besøkte friluft- og aktivitetsmål. Spesielt nytt er alle de private bursdagsfeiringene for barn på
kveldstid og i helger. Her anvendes “Tuehuken” med sin bålplass, naturlekeplassen og stiene
til rebusløp. På dagtid kommer det busslaster med barnehagebarn fra store deler av
kommunen og regionen.
 Økende antall samarbeidende arrangement og arrangører
Prosjektleder har fått flere henvendelser fra organisasjoner og foreninger som ønsker å
samarbeide om arrangement. Eksempler er den lokale turistforeningen, redningsselskapet,
svømmeklubben og eldrerådet i kommunen. Også skolene fra førsteklassenivå til og med
folkehøgskoler ber om brukstillatelser til aktiviteter og bistand til interne arrangement i
turområdet.
3.4: Økonomi
ExtraStiftelsen har vært den største bidragsyteren med en bevilgning på kr 330 000 til prosjekt
"Østenfor sol og vestenfor måne". LHL Ålesund, Sula og Giske har stått for
restfinansieringen med kr. 69 250. Totalbudsjettet på kr 399 250 har utløst ca. 800 m stier, og
6 hvile- og rasteplasser. Prosjektledelsen mener en har fått utrolig mye kvalitet for midlene.
Skarbøvik IF/Sammen I Friluft har utført dugnader i prosjektet og finansiert aktiviteter bl.a.
ny minigolfbane knyttet opp mot stiene.
Uten støtten fra ExtraStiftelsen ville en ikke klart å skape det helhetlige aktivitetsbaserte
stiprosjektet. Prosjektet har fått bred omtale i lokale medier. Det er ikke tvil om at det gode
samarbeidet mellom LHL Ålesund, Sula og Giske og Skarbøvik IF, og måten en har håndtert
kostnadsbildet mot den høye kvaliteten i utførelse, har tjent prosjektet og bidratt vesentlig til
det gode sluttresultatet.
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Kap 4. Oppsummering/konklusjon.
Årets prosjekt har åpnet opp og skapt et helhetlig og komplett friluftsområde for kronisk syke
og bevegelseshemmede. Prosjektet har fullført en turløype med hvileplasser for alle, en
forbindelseslinje mellom flere ulike områder for lavterskelaktiviteter, og skapt nye hvile- og
rasteplasser. Avstengt natur, stedshistorie og krigshistorie er blitt tilgjengelig for nye grupper.
Prosjektet har bl.a. skapt en arena for friluftsliv og sosial samlingsplass for rullestolbrukerne.
Bruksgrad, mangfold i brukergrupper, medieomtaler og priser dokumenterer et sjeldent
vellykket resultat hvor brukere med funksjonshemninger vandrer sammen med
funksjonsfriske. Bredden i ulike brukergrupper er stor, generasjonstreffene er mange og det
store geografiske nedslagsfeltet viser at prosjektet har en betydelig samfunnsnytte. Bak dette
gode resultatet ligger et sjeldent godt samarbeid mellom to ulike organisasjoner og en sterk
grad av frivillighet, men også en bærekraftig finansiering fra ExtraStiftelsen. Både prosjekt
“Østenfor sol og vestenfor måne” og prosjekt «Helsebot over lyng og hei» har vært
aktivitetsbaserte hvor tilrettelegging, aktivitetskapning og arrangement har gått hånd i hånd.
Prosjektene har også høstet stor anerkjennelse for bevaring av naturen gjennom utforming og
materialvalg. Naturtilpasningene er en viktig suksessfaktor for sluttresultatet og trivselen for
brukerne. Kontinuitet i prosjektledelse og styre har sikret at det ikke har vært
uoverensstemmelser og avvik i prosjektgjennomføringen, og at natur- og miljøtilpasningene
er gjennomført i begge prosjektene.
Prosjektet har ikke bare bidratt til å styrke en bydel men har også hatt betydning for hele
byens befolkning, nærkommunene og tilreisende. Bevilgningen fra ExtraStiftelsen har ikke
bare bidratt til å skape et ambassadørtilbud og framvisningsobjekt for Ålesund kommunen. Vi
tror også andre organisasjoner kan lære av våre erfaringer og vil la seg inspirere til å
planlegge og gjennomføre lignende samarbeidsprosjekt.
Videre planer
LHL Ålesund, Sula og Giske og Skarbøvik Idrettsforening har inngått skriftlig avtale om
vedlikehold av stiene og installasjonene som prosjektet har bidratt til. Kommunen vil bidra
med søppeltømming og tilsyn. Aktivitetene som prosjektet har skapt vil bli videreført av LHL
Ålesund, Sula og Giske og Skarbøvik IF i fellesskap.
Med «Østenfor sol og vestenfor måne» avslutter LHL Ålesund, Sula og Giske sin
tilrettelegging på Tueneset i Ålesund. men en skal ikke se bort fra at de gode resultatene og
erfaringene vi har gjort oss med prosjektene på Tueneset kan føre til at lokallaget vil
iverksette lignende tiltak andre steder.
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