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STORHAUGEN

Hvorfor gå denne turen?
Storhaugen ligger som et landemerke i Sjetnemarka. Det er kanskje ikke alle som vet at det er sti
som fører opp til toppen. Under krigen blr dette området bl.a. benyttet av tyskerne på grunn av overblikket man fikk her oppe. Frivilligsentralen har et ønske om å utbedre området på toppen av Storhaugen til et mere tilgjengelig leikeområde.

Vårt forslag til nærturrunde
Startsted Sjetne Bydelhus i Sjetnemarka. Ev. parkering på grusbanen ovenfor kunstgressbanen i
Sjetnemarka.
Gå gjennom Sjetne Park, kryss over gaten ved bussholdeplassen Nedre Sjetnhaugan, og følg veien
helt ned til den ender ved Hallsteinjordet. Ta til venstre inn Haldor Flatsensvg og følg denne i ca 50m,
før du tar til høyre inn grus vei mot Hallsteingården. Gå inn på tunet og følg innkjørselen tpp til det
øverste av de tre like husene. I åkeren ser du et skille mellom gress på venstre side og kornåker på
høyre side. Gå stien som ligger helt inntil kornåkeren opp til skogen. Der vil du finne en smal traktorvei som fører opp til Storhaugen. Oppe på toppen står en gapahuk som har sett sine beste dager,
men det er mulig å sette seg ned på benkene og spise matpakken sin der.
Vell nede fra Storhaugen er det mange ruter å velge i. Vårt forslag er samme vei tilbake.

Her finner du Markaposten: Posten henger på gapahuken, på toppen av Storhaugen.
Lengde på turen, etter vår turrute: 1 km
Nyttig info:
Traktorveien opp til Storhaugen kan ofte være litt sleip og glatt etter regnværsdager.

Kartbeskrivelse nærtur STORHAUGEN
Markaposten er merket med blått kryss.
Turforslaget er merket med rødt
Turforslaget tar utgangspunkt i start og mål ved Sjetne Frivilligsentral i Sjetne
delshus.

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