Markapost nr 9: BENKEN I EGGANVEIEN

Hvorfor gå denne turen?
Dette er en lett og kort tur som de aller fleste kan gå. Turen går langs rolige gater i Sjetnemarka som
de fleste sikkert har gått mange ganger. Men, ut til selve «Utsiktsbenken» er det kanskje ikke alle
som har vært. Når du kommer frem til benken har du 360 graders utsikt over store deler av byen,
med Gråkallen, Byåsen, midtbyen, fjorden, Leira og naturligvis Sjetnemarka. Det er godt å sitte på
benken og la blikket vandre utover byen vår.

Vårt forslag til nærturrunde
Startsted Sjetne Bydelhus i Sjetnemarka. Ev. parkering på grusbanen ovenfor kunstgressbanen i
Sjetnemarka.
Gå gjennom Sjetne Park, forbi bussholdeplassen Paul Skolemestersvg, kryss gata og følg oppover
Mikkelveien. På toppen av bakken tar du inn Egganveien til høyre og går helt til veien ender i en
rundkjøring. Mellom Egganveien 48 og 50 går det inn en sti. Etter 50m på stien står benken.
For å variere returen foreslår vi følgende: Fra rundkjøringa følger du Egganveien ca 100m. Mellom nr
34 og 40 går det en stikkvei ned. Gå denne helt til enden. Følg sti som starter over en gressbakke
nedover. Stien er litt bratt og kan være glatt. Når stien slutter er du i Skjetnemarkvn. Ta til venstre
og følg Skjetnemarkvn rett frem, ca 400m, helt til den svinger oppover mot nybygget Sjetnetoppen i
Egganveien. Fortsett nedover gangveien i Øvre Sjetnhaugan ned til Bydelshuset.

Her finner du Markaposten: Posten er plassert rett ved Utsiktsbenken i Egganveien.
Lengde på turen, etter vår turrute: 2 km

Nyttig info
Ruteforslaget er godt egnet som sykkel og trilletur. Kan være litt sleipt på stien mellom Egganveien
og Skjetnemarkveien.

Kartbeskrivelse nærtur BENKEN I EGGANVEIEN
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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