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HÅRSTADMARKA

Hvorfor gå denne turen?
Hårstadmarka er det boligområdet som ligger lengst sør i Tillerbyen. Utbyggelsen startet på slutten
av 1960 tallet. Hårstad skole ble åpnet i 1997. Terrenget i området er flatt og lett fremkommelig.

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. Fortsett gjennom parken ned til bussholdeplassen Ingeborg Ofstadsvei. Følg gangveien langs Harald Torpsvei
mot venstre til den ender. Ta så til høyre inn i Tiller-ringen. Etter ca 250m langs gangveien, krysser du gata og fortsetter til
venstre inn i Tilleringen og følger denne forbi Tiller trafo og frem til nr. 92. Der går det en traktorveg, sperret for trafikk med
kjetting. Denne følger du i 300m, til vegen ender ved kornåkeren. Her er Markaposten. Gå tilbake til starten på traktorvegen,
og ta til venstre. Derfra følger du lysløype til høyre til den ender i et stikryss. Ta rett frem, og du vil få Hårstad skole på høyre
side. Gå opp til skolen, og følg Hølbekken. Ta så til høyre inn på Ivar Skjånesvei før du tar til høyre inn på Tiller-Ringen som du
følger frem til Tiller kirke. Fortsett gjennom kirkegården og langs gangstien rett frem. Et stykke etter at du har passert den
grønne Jostein benken med flott utsikt over byen, går Tillerstien ned til høyre. Denne vil bli merket som snarvei i løpet av vinteren. Stien ender i Lunderhaugen, hvor du tar til venstre og deretter til venstre inn Trofetveien frem til Sjetne skole og etter
hvert Bydelshuset.

Her finner du Markaposten: I et tre ved kornåkeren mellom Hårstadbekken og Hårstadryggen

Lengde på turen, etter vår turrute: 6,3 km t/r.
Turen kan gjøres kortere om man ønsker å parkere et eller annet sted på ruta.

Nyttig info
Ruteforslaget er godt egnet som sykkel og trilletur.

Kartbeskrivelse nærtur HÅRSTADMARKA
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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