Markapost 3

«TERMOSEN»

Hvorfor gå denne turen?
Denne turen viser deg områder på Tiller som du kanskje ikke har benyttet så mye før. Mange nye gangbruer er anlagt og på
denne turen går vi over flere av dem. «Termosen» er en tank der det skal lagres vann til fjernvarmeanlegget, som en termos.
Vannet blir pumpet inn i tanken når det er overskudd av varme fra forbrenningsanlegget til å varme vannet.

Vårt forslag til nærturrunde
Startsted Sjetne Bydelhus i Sjetnemarka. Ev. parkering på grusbanen ovenfor kunstgressbanen i Sjetnemarka.

Følg Lykkmarka opp mot nr.28. Mellom to postkassestativ går det inn en sti som følger deg opp Kirkstien til Tiller kirke. Gå
gjennom kirkegården og ut gjennom innkjørselen. Ta til høyre og følg gangveien drøyt 100 m. Ta så gangvei inn til venstre mot
Tillerlandet park., hvor du passerer statuen Pilgrim. Fortsett gjennom parken ned til bussholdeplassen Ingeborg Ofstadsvei.
Følg gangveien i Harald Torpsvei mot venstre til den ender i Tiller-ringen. Ta så til høyre Etter ca 250m går Tiller-ringen over i
Ivar Sjåstadsvei. Du går over veien til venstre, for der fortsetter Tiller-ringen frem til nr. 92. ( Her går for øvrig traktorvei inn til
en annen Markapost også) Fra nr 92 følger du lysløype som går inn til høyre. Ta rett frem i første stikryss. Da har du Hårstad
skole på høyre side. I neste stikryss tar du til venstre, og er da ved Tillerringen 13-15. Her tar du til høyre over gangbrua og fortsetter frem til fjernvarmeanlegget. Der finner du Markaposten.
Hjemover foreslår vi at du går over gangbrua bak fjernvarmeanlegget og fortsetter mot høyre langs Vestre Rosten. Du passerer
da Heimdalshallen. Etter ca 800m langs Vestre Rosten, går Vintervegen inn til høyre. Følg den og fortsett over sykkelekspress
og gangveien ned til Prøven bil. Ta inn til høyre over gangbrua ved Shell og deretter gangvei til venstre etter gangbrua og inn i
rundkjøringa i Tonstadbrinken. Følg veien frem, ta til høyre og gå 50m og følg sti inn i skogen. Du kommer til et stikryss og tar
følger til høyre, langs den nye stien som frivilligsentralen har anlagt. Denne ender ved friidrettsbanen i Parallellen, like ved Bydelhuset.

Her finner du Markaposten: Posten henger i et tre ved «Termosen» ved fjernvarmeanlegget.
Lengde på turen, etter vår turrute: 6,2 km
Nyttig info: Turen egner seg godt som sykkel og trilletur.

Kartbeskrivelse nærtur «TERMOSEN»
Markaposten er merket med blått kryss.
Turforslaget er merket med rødt
Turforslaget tar utgangspunkt i start og mål ved Sjetne Frivilligsentral i Sjetne
Bydelshus.

Turbeskrivelse, datert august 2018. Vi mottar gjerne rettelser/tilføyelser.
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