
Pressemelding 

Ved Høiåshytta i Halden, bygges et utkikkstårn som rager 18 

meter over bakken. Høiåshytta ligger på 237 m.o.h. og dette 

tårnet vil gi en unik utsikt utover østlandsområdet og sydover 

mot kysten og svenskesiden.  

Tårnet ferdigstilles i disse dager og det blir åpning av tårnet 

søndag 26. september kl. 13.00. Tårnet har klatrevegger på 8 og 

12 m, og vil kunne gi en ekstra aktivitet for klatreinteresserte og 

friluftsmennesker i Haldendistriktet. Byggematerialene er en 

blanding av betong, stål og tre og vil ”stå til Dovre faller”. 

Det er et berettiget håp om at dette vil være med å øke 

attraksjonen til å komme seg ut i naturen og dermed mer 

mosjon.  

Høiåsmarka er i dag et populært turområde og trekker mange 

turgåere både sommer- og vinterstid. 

Åpning av tårnet vil bli søndag 26. september kl. 13.00 og vi 

håper dere har anledning til å være med på åpningen denne 

dagen. 

For Halden Skiklubb vil dette være en merkedag og vi håper selvsagt på klart vær denne dagen slik at 

sikten blir god på åpningsdagen. 

Prosjektet er foreløpig støttet med 820.000,- av Sparebankstiftelsen DnBNor, Halden Sparebank1, 

Berg Sparebank (Nærmiljøprisen) og Nexans. Tårnet og klatreveggen er også godkjent til 

spillemiddelstøtte, slik at noe finansiering må påregnes fra den siden også. 

Hovedentreprenør er AF Bygg Glomsrød AS og er utført i nært samarbeid med tårnkomiteen i Halden 

Skiklubb. Arkitekt på tårnet har vært Moth Arkitekter AS. 

Tårnkomiteen i Halden Skiklubb består av Einar Haugen, Per Puck jr. og Henry Arnfinn Vangseng. I 

tillegg har leder i tun-komiteen, Claus Norsted vært sentralt med i arbeidet fra klubbens side. 

Spørsmål vedr. tårnet kan rettes til leder i tårn-komiteen, Einar Haugen tlf. 908 74 575, Per Puck jr. tlf 

908 25 120 eller leder av Halden Skiklubb, Jens Erik Mjølnerød tlf 917 85 911 

Vel møtt. 

Jens Erik Mjølnerød  

Leder Halden Skiklubb 

Halden, 9. september 2010  


