
 

     
 

    

Hei, lyst til å bli med på tur i sommer? Bli kjent med bygda vår og postkassetrimmen 

sammen med oss i Eidsvoll Frivilligsentral og Frisklivssentralen. 

 

Postkassetrimmen er et samarbeid mellom noen lag og foreninger og Eidsvoll kommunes 

satsing ”Frisk i Eidsvoll”. Turkart for Eidsvoll som er sendt ut til alle husstander er et nyttig 

hjelpemiddel. Det er 11 turmål i brosjyren, men vi har med tur Dokken og Dokneshuken. Alle 

har en postkasse med en bok hvor man fører navn og dato. Vi arrangerer en tur til alle turmål 

vår og høst. Vi jobber med å lage overraskelser og ulike tema for noen av turene. Bi med å bli 

kjent i Eidsvoll. 

 

 Plan for våren 2018: 

 

 

 

Finnkolleden mandag 14.mai kl. 18.00 

Vi møtes på p-plassen.  Rv 181 mot Nord – Odal, venstre opp Finnbråtavegen, høyre i krysset 

på toppen – og etter ca. 50 m ser dere starten på turløypa på venstre hånd. P ca. 50 m 

videre/inn til venstre etter feristen. 

 

 Industrihistorisk sti, Eidsvoll Verk, onsdag 23.mai kl. 18.00 
Vi møtes på parkeringsplassen til Eidsvoll bygningen. Turen går i flotte omgivelser ved Andelva. En 

hyggelig gåtur på industrihistorisk grunn.  

 

Minnesund, Stensby mandag 28. mai  kl. 18.00 

Vi møtes ved NEIL sportshytte/Stensby sykehus. Natursti langs skogsveien fra sportshytta til 

NEIL. Lett å gå, tilgjengelig med barnevogn og rullestol. Kassa er plassert ca. en og en halv 

km fra Sportshytta. Mulighet for lengre turer eller rundløyper. 

 

Dal, Hasler / Svinåsen  onsdag  6.juni. kl.18.00 
Vi møtes hos Gartner Olsen. Flere alternative ruter/utgangspunkter, fra 1,5 - 13 km i 

Haslerområdet.  Følg "skogsveg" sørover. Løypene er/vil bli merka med farga trepinner. 

Postkassa står ved Svinåsen - rundløype 3,7 km. Her besøker vi tårnet på Svinåsen.  

 

Kulturhistorisk sti, Eidsvoll Sentrum mandag 11. juni kl.18.00.  

Vi møtes på Prestegårdtunet, går over Møllerhaugen og nybrua inn i Sundet. Opp på 

Sundtoppen, over gamlebrua og jernbanen. Kultursti om kilden. Opp til Badet kultur tun og 

tilbake til Prestegårdstunet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bokkedalen i Styri  onsdag  20. juni  kl. 17.30 ( se tiden ) 

Midtsommertur til Bokkedalen har blitt en tradisjon. Christine Strid Johansen og Rune Lien 

blir med oss og lager god sommer stemning med sang og musikk.  

Bokkedalsgjengen stiller med kaffe, pølser og kaker 

Vi møtes på P-plass til høyre etter Jønsjøen - Jøndalsvangveien (bomveg) (Rv 181 mot 

Gullverket). Ca. 2 km til Bokkedalen på skogsti i lett terreng. Eller vi kan gå fra Februa på 

Styri, inn Åslettaveien. Ca tre km inn.  

 

Vi tar turen til Dokken og Dokneshuken ned ved Vorma. Onsdag 27. juni 12.00- ca. 

16.00. Her ønsker vi Skibladner velkommen til Eidsvoll. 

Ta gamle veien over Dokkenmoen.  I sydenden på Dokken, - kjører du nedover Doknesgutua 

750 meter.  Merket parkeringsplass på høgre side ved Harmens. Jeg møter dere der.  

Legger opp til 2 forskjellige runder, en kort og en litt lengre. Vi serverer litt kake og kaffe. 

Ønsker du litt mer mat, så ta med matpakke. Vi møtes 12.00 for å rekke å gå tur før 

Skibladner kommer.  Hvis du har problemer med å gå vil vi kunne organisere kjøring ned til 

gapahuken for de som må ha behov for det.  

I følge rutetabellen ankommer Skibladner Eidsvoll 14.10 og går opp igjen 14.20.     

 

Velkommen til Dokken. 

 

 

Vi ønsker alle velkommen liten og stor, unge og eldre. Ta med gode sko, kaffe og noe å 

bite i. Mer info på www.frivilligsentralen-eidsvoll.no 


