POSTKASSETRIMMEN

VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN
Hvert år blir det gjennomført en tur til hver
av de 12 postkassene som nå inngår i Postkassetrimmen.
Følg med i lokalavisa, eller finn informasjon på:
Eidsvoll Frivilligsentral
•
• www.eidsvoll.kommune.no/frivilligsentral
Turene er merket med skilt og merkefliser,
og alle har ei postkasse med turbok. Skriv
deg inn, gjerne med telefonnummer. Vi må
kunne lese det du skriver, om du skal være
med i trekningen av årets Postkassetrimmer.
Hvert år trekker vi ut en vinner for hver av
de 12 turene, som får en premie laget på
Snekkerboden på Gladbakk Aktivitetssenter.
Hvem som blir årets vinner er helt tilfeldig,
det er ikke noen konkurranse om å gå flest
turer.
NY KATALOG
Dette er den andre katalogen om
Postkassetrimmen i Eidsvoll kommune.
Den første kom i 2014, og ble trykt i 5.000
eksemplarer. Nå er alle disse katalogene
«borte». Prosjektleder for begge katalogene
har vært Ole E. Leinæs.
Nytt av året er at Postkassetrimmen nå går
til 12 turmål i Eidsvoll.
I Eidsvoll er det også mange andre turer
som har satt opp tilsvarende trimpostkasser. Det er bare de 12 i dette heftet som
inngår i Postkassetrimmen.
HISTORIE OG ANSVAR
Eidsvoll Frivilligsentral i Eidsvoll kommune
har i felleskap med samarbeidspartnere hatt
ansvaret for Postkassetrimmen siden 2009.
Våre felles turer arrangerer vi sammen med
Frisklivs- og Mestringssenteret.
Samarbeidspartnere er: DaI Vel, EIF/Vandrelaget, Nordre Eidsvoll Idrettslag (NEIL),
Minnesund Vel, Mistbergets venner, Trimgruppa i Feiring IL, Eidsvoll Turlag, Styri
Vel/Bokkedalens venner, Lions Eidsvoll Sør,
Gullverket Cirkumferens, Frivilligsentralen
sin Gågruppe på Råholt og Frisklivs- og
Mestringssenteret sin Gågruppe.
Det er også et godt samarbeid med Eidsvoll
kommune, avdeling drift, Eidsvoll Almenning og alle grunneierne.
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ØKONOMISK STØTTE
Vi har i flere år tatt ansvar for å søke om
penger til denne aktiviteten, og har fått
god økonomisk støtte fra:
• Folkehelsemidler i Eidsvoll kommune
• Akershus Fylkeskommune
• Gjensidigestiftelsen
• Sparebankstiftelsen DNB
Vi har fått totalt cirka 1.200.000 kroner,
som er blitt delt ut igjen i form av støtte
til ulike prosjekter og aktiviteter i lag /
foreninger som jobber med turstier. Snekkerboden har fått en del av midlene til
utstyr og har laget over 1500 skilt som
foreningene har fått gratis og satt opp.
Vi har støttet arbeid som bygging av tårn,
parkeringsplass, klopper, gapahuker, merking, løypekjøring på vinter og aktiviteter.
Vi har også sammen med gutta på Snekkerboden, lokale næringslivskrefter og frivillige laget bru i Andelva ut til Seterberget.
I tillegg har flere av de lokale lagene søkt
om penger på eget initiativ.
En stor takk til alle de frivillige som daglig
legger ned en stor innsats for å holde disse
12 løypene merket og ryddet. Dere gjør en
kjempeinnsats for folkehelsa i kommunen
vår.
Det er rundt om i løypene blitt gode miljøer
og møteplasser som alle er velkomne inn i.
Vi opplever en stor økning i bruken av turløypene, og det motiverer oss til å fortsette
aktiviteten.
Vi ønsker alle en riktig god tur!

Med turhilsen

Irene
Engeskaug
Daglig leder
Eidsvoll
Frivilligsentral

POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL
De etterfølgende turene inngår i den årlige ”Postkassetrimmen i Eidsvoll”.
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Mjøsstranda – Feiring
Bråtan i Brøstadgruva - Gullverket
Nabben – Langset
Stensby – Minnesund
Mistberget – Minnesund
Dokneshuken - Dokken
Finnkollrunden
Bokkedalen - Styri
Kulturhistorisk sti – Sundet
Industrihistorisk sti – Eidsvoll Verk
Tærudrunden – Råholt
Svinåsen gård – Dal

Det blir organisert en fellestur til alle disse
12 turene i løpet av vår eller høst.
Følg med i lokalavisa eller se
Frivilligsentralens hjemmeside.
Det er satt opp flere trimpostkasser i
Eidsvoll enn de som er nevnt ovenfor, men
de øvrige inngår ikke i Postkassetrimmen.
Kart over turene
- Skanne QR-koden som står oppe til
høyre på turen du ønsker kart for.
- Se “Turkart for Eidsvoll”
- Turistforeningens webide www.ut.no
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MJØSSTRANDA – FEIRING
Turen går langs Mjøsa i åpent og lett terreng, med start rett
nedenfor Feiringklinikken. Feiring var (selvfølgelig) først ute
med trimpostkasse, nettopp her på Mjøsstranda!

For turkart, skanne
koden med smart
telefonen

VEI TIL STARTSTED/PARKERING
Kjør veg 33 til Feiring. Når du kommer til Feiring sentrum, ta av til høyre mot tidligere
Feiringklinikken. Kjør ned til Mjøsa/Årneslandet. Parkeringsplassen er på enden av veien.

TUREN
Turen går i ei sløyfe, hovedsakelig på stier i lett terreng. Fra parkeringsplassen går stien nordover langs Mjøsa, deretter over til veg 33 og sørover til start på og i nærheten av veg 33.
En forlengelse av turen langs Mjøsa er under arbeid. Sjekk på kartoppslag i Feiring.
DISTANSE
Turen er totalt på cirka 3 km.
MERKING
Skilt med tekst ”Tursti” er satt opp ved startpunktene Årneslandet og Mjøsstrandvegen.
Selve turen er merket med blå merkefliser.

TUREN STARTER PÅ ÅRNESSTRANDA.

LYST OG TRIVELIG TURTERRENG.
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DET ER ENKEL PASSERING AV GJERDER.
MJØSSTRANDA – FEIRING

FORLENGELSE AV TUREN
Det er også mulig å forlenge turen ut fra samme startpunkt på merkede stier.
Feiring har også mange andre, flotte turer som er merket, som vi anbefaler.
Se: www.ut.no eller kartoppslag flere steder i Feiring og merking lokalt.
BEKLEDNING
Normalt kan turen gjennomføres i joggesko.
OPPLEVELSER
En kveld ved Mjøsas bredd er jo bare herlig!

GAPAHUKEN ER GREI Å HA I DÅRLIG VÆR.

I GODVÆR ER DET HERLIG MED EN KAFFERAST I MJØSKANTEN.
MJØSSTRANDA – FEIRING
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BRÅTAN OG BRØSTADGRUVA - GULLVERKET

GRUVEVOGNA ER FORTSATT PÅ PLASS VED GRUVA.

Turen går gjennom Brøstadgruva til den gamle plassen Bråtan.
Returen går gjennom andre deler av gruveområdet. Postkassa
står ved plassen Bråtan.

For turkart, skanne
koden med smart
telefonen

VEI TIL STARTSTED/PARKERING
Kjør veg 181 gjennom Sundet og videre mot Gullverket og Nord-Odal.
Ved Nedre Hoelsjøen, ta til venstre ved skilt “Gullverket”.
Følg skilting til Brøstadgruva, som ligger cirka 5,2 km etter betalingsbommen.
Parkering ved veis ende.
VEGAVGIFT/BOMPENGER
Husk vegavgiften/bompenger. Se mer informasjon på side 32.
Bommen står cirka 3 km fra veg 181.
TUREN
Turen går gjennom gruveområdet til plassen Bråtan, i lett, åpent og trivelig terreng.
DISTANSE
Det er cirka 1 km fra parkeringsplassen til Bråtan,
hvor postkassa står, og
omtrent like langt tilbake.
MERKING
Turen er godt merket med
skilt og blå merkefliser.

DET FINNER OGSÅ IDYLL I GRUVEOMRÅDET.
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BRÅTAN OG BRØSTADGRUVA - GULLVERKET

FORLENGELSE AV TUREN
Vi anbefaler også at du tar noen av de merkede og korte avstikkerne fra den blå løypa. Da
vil du få se andre deler av gruveområdet.
BEKLEDNING
Det er normalt mulig å gå i joggesko langs hele turen, men regn da med at du må ta noen
nødvendige omveier for å omgå våte partier.
OPPLEVELSER
Brøstadgruva er i seg selv en opplevelse, i et åpent og hyggelig terreng. Det står informasjonsskilt ”overalt” i gruveområdet, så du vil garantert lære mye om gruvene.
Bråtan var bebodd fra cirka 1820 – 1907, og gårdshuset står fortsatt.
Foreningen Guldværket Cirkumferens gjennomfører guidede turer i Brøstadgruva.

FØLG MED I LOKALAVISA, SÅ KAN DU FÅ VÆRE MED PÅ EN GUIDET TUR I GRUVA, HER MED GRETHE KARIN MADSEN.

I GAPAHUKEN FINNER DU OGSÅ MYE INFORMASJON OM GRUVA OG DRIFTEN DER.
BRÅTAN OG BRØSTADGRUVA - GULLVERKET
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NABBEN - LANGSET
For turkart,
skanne koden
med smart
telefonen

NABBEN SYNES GODT FRA DET MESTE AV EIDSVOLL, HER FRA SUNDET.

FLOTT UTSIKT FRA GAPAHUKEN. Foto: Ingunn H. Sørlie

Folk på Minnesund/Langset kaller top
pen for Nabben (443 moh), selv om
det på kartet som regel står Nynabben
eller Ninabben. Navnebetydningen er
den nedre nabben, den nedre toppen.
Det henspeiles til Mistberget på andre
siden av Vorma, som er drøyt 200
meter høyere. Startpunktet for turen
til Nabben er ovenfor Langset. Turen
opp går på nordsiden av Nabben, mens
nedturen er flottest på sør- og vestsi
den.
VEI TIL STARTSTED/PARKERING
Kjør til Langset, gjennom rundkjøringa og
etter cirka 1,2 km ta første vei til høyre,
veg 511. Kjør cirka 1 km på denne veien,
og du kommer til Sollihøgda trevarefabrikk,
hvor du kan parkere.

NÅR DU HAR VÆRT PÅ NABBEN, FORTSETT TUREN
OVER TOPPEN, OG DU FINNER NABBEHUKEN VED
STIEN. Foto: Ingunn H. Sørlie
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Kommer du Østsidevegen fra Sundet, veg
177, ta av til høyre etter cirka 7 km, veg
511. Følg denne veien cirka 1 km til Trevarefabrikken og parkeringsplassen.

NABBEN - LANGSET

TUREN
Fra Trevarefabrikken, gå grusveien til toppen av bakken og ta der til høyre på merket sti.
Følg stien derfra til toppen av Nabben. Det går jevnt oppover til Nabben på god sti, men
det er ikke bratt. Se også www.ut.no
DISTANSE
Det er cirka 2 km til toppen.
MERKING
Stien til Nabben er godt merket med skilt og gule merker. Det er også andre merkede stier i
området, så vær oppmerksom i kryssene.
FORLENGELSE AV TUREN
På hjemveien anbefales å fortsette på sørsiden av Nabben. Etter kort tid dreier stien
nordover. Terrenget her er mer åpent, og ved Nabbehuken er det flott utsikt.
Her finner du også mange andre flotte plasser for en hvile og/eller mat.
Når du her kommer ned på bilvegen, ta til høyre, og følg denne cirka 500 m til parkeringen.
BEKLEDNING
Det er noen våte partier, så vi anbefaler vanntett skotøy.
OPPLEVELSER
På høsten arrangerer Minnesund Vel den årlige Nabbedagen. Da er det som regel natursti med
premiering, underholdning, samt salg av boller og kaffe.
Prøv også de andre turstiene i det flotte området nord for Nabben. Der vil du blant annet finne
rester etter flere husmannsplasser, hvor det også er satt opp informasjonsskilt.
Vi anbefaler også Kjersti Solbergs spennende og informative hefte: ”Lokalhistorie knytta til
steder rundt turstiene i Nabben”. Heftet er på 34 sider, og kan kjøpes i lokal bokhandel.

DET ER ALLTID MYE FOLK OG MANGE AKTIVITETER PÅ NABBEDAGEN.
NABBEN - LANGSET

9

STENSBY - MINNESUND
For turkart,
skanne koden
med smart
telefonen

TUREN TIL POSTKASSA GÅR PÅ EN GOD GRUSVEG, OG ER TILGJENGELIG FOR ALLE.

Turen starter ved nedlagte Stensby sykehus, og går i lett terreng langs skogsbil
veg. Tilgjengelig for barnevogn og rullestol på skogsbilvegen. Turen tilbake kan
gås i et litt tyngre skogsterreng i åssiden.
VEI TIL STARTSTED/PARKERING
Kjør Trondheimsvegen mot Minnesund og nedlagte Stensby sykehus.
Bruk parkeringsplassen der.
Følg veien videre cirka 200 meter mot åsen, hvor merket løype og natursti starter ved
klubbhuset til NEIL.
TUREN
Turen går nordover i relativt flatt terreng på god skogsbilveg. Postkassa finner du etter
cirka 1,1 km, cirka 5 meter fra vegen, på venstre side. Det er ved en ”bakketopp”, like før
vegen går nedover. Det er mulig å returnere samme vegen, eller ta en tyngre sti i åssiden
tilbake til start.
DISTANSE
Går du skogsbilvegen fram og tilbake,
er turen om postkassa cirka 2,2 kilometer.
Tar du stien i åssiden tilbake, er turen totalt
cirka 3,5 km.
MERKING
vegen til Postkassa er merket med røde
merkefliser.
RETUREN FRA POSTKASSA KAN OGSÅ
GÅ PÅ STI GJENNOM LYS OG FIN GRANSKOG.
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JO, DET ER IDYLL, HER OGSÅ!

FORLENGELSE AV TUREN
Går du cirka 600 meter videre langs skogsbilvegen etter postkassa, kommer du til broa over
Stensbyelva. Du kan derfra fortsette på Nordåsrunden, som går oppom Nordåsen (330 moh).
Den turen er cirka 5 km lang, og har en høydeforskjell på cirka 100 meter. En trivelig rundtur med flott utsikt!
Nordåsrunden går
både på veg og på
stier i terrenget, og
er merket blått.
BEKLEDNING
På kjerrevegen kan
joggesko benyttes.
Ellers anbefales
vanntett fottøy.

GAPAHUK FINNER DU VED SKISTADION.
STENSBY - MINNESUND
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MISTBERGET – ROMERIKES LANDEMERKE NR 1
MISTBERGTOPPEN SYNES NESTEN OVER ALT I EIDSVOLL.

Mistberget i sørenden av Mjøsa. Området ved tårnet er 663 moh.
Vi presenterer her de fire vanligste turene til et av Eidsvolls flot
teste og mest populære turmål.

For turkart, skanne
koden med smart
telefonen

START FRA OPSAHLTEIET
VEI TIL STARTSTED/PARKERING
Fra Sørbygda, kjør Trondheimsvegen nordover. Ta til venstre mot Åsleia/Bygdetunet 3,5 km
etter Eidsvollsbygningen. Følg denne veien cirka 4,5 km.

MIISTBERGTÅRNET. (FOTO GUNNAR FODSTAD).
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MISTBERGET – ROMERIKES LANDEMERKE NR 1

UTSIKTEN ER UTROLIG FLOTT FRA MISTBERGET.

Fra nord, kjør Trondheimsvegen, og ta av på veg merket Åsleia.
Følg denne vegen cirka 2,5 km. Parkering ved Opsahlteiet.
TUREN
Turen går først på grusvei, og deretter på god sti helt til toppen. Det er cirka 350 meter
stigning, så det går jevnt oppover det meste av turen. På turen fra Opsahlteiet passerer du
Lykkens gruber, en gammel jerngruve med stor takhøyde. Husk lommelykt for maks opplevelse! Ta gjerne returen på stien ”rett ned” fra Mistberget. Husk da å ta til venstre når du
kommer ned på grusveien, for å komme tilbake til parkeringen ved Opsahlteiet. Se også
www.ut.no
DISTANSE
Turen til Mistberget fra Opsahlteiet er på 3,2 km.
MERKING
Turen er godt merket med skilt og blå merker, som er malt på steiner i stiene.
START FRA SØVESTSIDEN, LENSMANNSVANGEN
Fra Sørbygda, kjør Trondheimsvegen 3,5 nordover fra Eidsvollsbygningen.
Ta av og følg veg til Bygdetunet
Kjør forbi Bygdetunet, krysse E6-brua og fortsett ”rett fram” på bomveien cirka 6 km mot
og
forbi Spetalen. Du kommer da til parkeringsplassen ved Lensmannsvangen.
Merket parkering ved Lensmannsvangen.
Turen fra Lensmannsvangen til toppen er cirka 2,2 km på veg og sti. Dette er den korteste,
men bratteste veien til toppen.
VEGAVGIFT/BOMPENGER
MISTBERGET – ROMERIKES LANDEMERKE NR 1
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PÅ MISTBERGDAGEN MØTES GRUPPER OG ENKELTPERSONER.

Husk vegavgiften/bompenger. Se mer informasjon på side 32.
START FRA NORDSIDEN, DOKKNESVANGEN
Ønsker du å bruke en god grusvei eller sykle til toppen, er det mulig fra parkeringsplassen
ved Dokknesvangen. Veien er også brukbar for barnevogn og bruk av rullestol.
Fra Minnesund, kjør Feiringvegen/veg 33 cirka 2,5 km, og ta til venstre på Minneåsvegen/
veg 513 retning Hurdal. Kjør veg 513 cirka 3,5 km til parkeringsplassen på høyre side av
vegen.
Turen fra veg 513 til Mistbergtoppen er cirka 5 km.

DET ER GRUSVEG FRA DOKKNESVANGEN TIL MISTBERGET, SÅ SYKKEL OG ANDRE SOM TRENGER HJUL KAN
OGSÅ KOMME DIT.
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MISTBERGET – ROMERIKES LANDEMERKE NR 1

ALLTID MYE FOLK OG GOD STEMNING PÅ MISTBERGDAGEN.

START FRA SØRENDEN AV TISJØEN
Kjør cirka 500 meter forbi parkplassen ved Dokknesvangen (se turen ovenfor). Du kommer
da til åpen slette ved sørenden av Tisjøen. Parkere der, og følg merket sti på andre siden av
vegen via Taskertjennen til Mistberget, på vestsiden av åsen. Se også www.ut.no
START FRA ØSTSIDEN, STENSBY/MINNESUND
Kjør til nedlagte Stensby sykehus, og parker der. Følg veien mot åssiden, forbi NEIL’s
klubbhus, og følg merket sti og kjerrevei på skrå opp Mistberglia til Mistbergtoppen.
Turen fra Stensby til toppen er cirka 6 km.
BEKLEDNING
Det anbefales vanntett fottøy på alle turene, utenom den fra nordsiden, som går på
grusvei. Om du går opp tidlig på våren, og det ikke er snø i lavlandet, så ikke gå i joggesko!
Da må du regne med at det fortsatt er snø i skogen på østsiden av Mistberget.
Det er fantastisk utsikt i alle retninger fra Mistbergtårnet.
Det er også flott utsikt vestover fra Rauknerten, kun få meter vest for tårnet. Her finner du
også flotte rasteplasser med utsikt. Ved Tårnet er det tilgang til gapahuk og muligheter for
å grille. Husk reglene for båltenning og brannfaren.
OPPLEVELSER
Hver høst arrangerer Mistbergets venner Mistbergdagen, med natursti, underholdning og salg av drikke og noe
MISTBERGET
å bite i.– ROMERIKES LANDEMERKE NR 1
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DOKNESHUKEN - DOKKEN
For turkart,
skanne koden
med smart
telefonen

VED DOKNESHUKEN HAR DU FLOTT UTSIKT OVER VORMA. DA KAN DU OGSÅ OPPLEVE Å SE SKIBLADNER
PASSERE PÅ VEG TIL/FRA SUNDET.

På Dokken finner du flott jordbruksland og skog, og i dette flotte og stort sett
flate området er det også merket rundt 2 mil med turstier. Turen til Dokneshuken
passer for alle, også de med sykkel og andre med hjul. Dokken og Julsruddalen
er også hovedarenaen i Berit Sandvikens historiske romanserie, «Lassjenta».
VEI TIL STARTSTED/PARKERING
Sørfra, kjør Trondheimsvegen nordover. Ved Hammerstad (COOP)/avkjøringen til Sundet,
fortsett Trondheimsvegen cirka 4 km. Ta her vegen til høyre, merket Dokkenmoen. Etter
cirka 1,5 km på denne vegen, ta av til høyre, Doknesgutua. Etter cirka 1 km finner du
parkeringsplassen/startpunktet i kanten av et jorde.
Er det ikke ledig parkeringsplass her, kjør tilbake til siste vegkryss, sving til høyre og kjør
cirka 500 meter på veg Dokkenmoen. Ved det gule Velhuset på høyre side kan du parkere.
Nordfra, kjør Trondheimsvegen sørover fra
rundkjøringen på Minnesund. Etter cirka 3,5
km. ved gården Tømtetunet, ta til venstre
ved gult busskur og så til høyre i umerket
kryss. Det gule Velhuset ser du etter cirka
200 meter. Kjører du 500 meter forbi Velhuset, tar Doknesgutua av til venstre (videre
derfra, se ovenfor).
LYST I TRIVELIG I SKOGEN VED DOKNESHUKEN.
FOTO: VIDAR FJELD
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DOKNESHUKEN - DOKKEN

DET ER GODE GRUSVEGER TIL DOKNESHUKEN, OG
DERMED TILGJENGELIG FOR DE FLESTE.

TUREN
Turen går til Dokneshuken, hvor du finner
postkassa. Her er det fint å raste og flott
utsikt over Vorma. langs elva og områdene
på andre siden.
Turen går på gode kjerreveger i relativt flatt
terreng, og egner seg også godt for barnevogn, rullestol og sykkel.
DISTANSE
Fra Doknesgutua: cirka 1,2 km, en vei.
Fra Velhuset: 2,4 - 3,6 km en vei, avhengig
av veivalg.
BEKLEDNING
Ved normal nedbør kan joggesko benyttes
på de fleste turstiene på Dokken.
FORLENGELSE AV TUREN
Ved Velhuset finner du kart og opplysninger
om alle turene på Dokken.
I Dokneshuken er det også kart og opp
lysninger om aktuelle stier du kan bruke på
returen til bilen. Tips: ta bilde med mobilen
av kart og annen informasjon.
EVENTYRSKOGEN
Et par hundre meter fra parkeringen ved
Doknesgutua passerer turen en åpen,
«luftig» granskog. Der har de nærmeste
naboene laget en spennende eventyrskog
med dukker i teselskap, dyrene i Afrika
som samles rundt en trestamme, trollfamilier, dokker, bamser og andre leker, som er
plassert ut
Vi anbefaler også spesielt en tur til Julsruddalen og en ned til bredden av den idylliske
Julsruddalsevja.
KANSKJE BURDE EVENTYRSKOGENS NAVN VÆRT
”100-METERSKOGEN”, FOR OLE BRUM OG VENNENE
HANS FINNER DU OGSÅ DER.
DOKNESHUKEN - DOKKEN
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UTROLIG FLOTT UTSIKT FRA TYNSÅKTOPPEN.

FINNKOLLRUNDEN

Turen starter øverst i boligfeltet Brennlia,
og går innover Finnkollen.

For turkart, skanne
koden med smart
telefonen

VEI TIL STARTSTED/PARKERING
Kjør veg 181 forbi Sundet og videre mot Gullverket/Nord-Odal. Cirka 2,5 km etter Sundet,
ta til venstre opp Finnbråtavegen. Følg veien til toppen. Sving til høyre og kjør cirka 70 m.
Parkeringsplassen er til venstre, etter ferista.
Det er også mulig å kjøre opp Finnbråtavegen på motsatt side/vestsiden til startpunktet
fra krysset Tynsåkvegen/veg 177 ved den nedlagte ”Skovsethbutikken”.
TUREN
Gå tilbake cirka 150 m fra parkeringen, og til høyre ser du da startpunkt for turstien. De
første hundre meterne er bratte, men du blir også belønnet med en kjempeflott utsikt. Når
det flater ut, er det lett å gå resten av vegen til postkassa. Ved postkassa får du en flott
utsikt østover, innover mot nedre del av Gullverket.
DISTANSE
Til postkassa er det cirka 1,5 km.
MERKING
Stien til postkassa er merket med skilt ”Tursti” og merkefliser.
FORLENGELSE AV TUREN
Fra postkasse kan du gå ”Store Finnkollrunden” tilbake til parkeringen,
en tur på cirka 9,2 km.
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FINNKOLLRUNDEN - BRENNLIA

PÅ FINNKOLLEN KAN DU GÅ BÅDE KORTE OG LITT
LENGRE TURER.

UTSIKTEN MOT GULLVERKET FRA POSTKASSA ER
UPÅKLAGELIG.

Det er flere utsiktspunkter på denne runden - bla mot Minnesund, Mjøsa, Skreikampen, og
over til vestsida mot Kommisrud og Dokken.
Går du tilbake fra postkassa, ta da en tur bortom gapahuken på Tynsåktoppen. Derfra er det
en fantastisk utsikt over deler av Eidsvoll, mot Gardermoen og mot Tryvann i Oslo.
Om du fortsatt har tid og krefter, gå nedom Wergelands utsikt. Der er det også flott utsikt.
Vær varsom dersom du har med barn, for det er stupbratt foran ”Utsikten”, som ikke er
sikret.
BEKLEDNING
Det kan være vått enkelte steder langs turstien, så det anbefales vanntett fottøy.
OPPLEVELSER
Få med deg mye flott utsikt - samt muligheten til å få opp hjertefrekvensen i starten.
For mer info, se www.ut.no

DET ER FLOTT Å RASTE VED GAPAHUKEN PÅ TYNSOKTOPPEN.
FINNKOLLRUNDEN - BRENNLIA

MYE ÅPENT OG LETT TERRENG PÅ
FINNKOLLEN.
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DET ER GODT MERKET TIL BOKKEDALEN, HER FRA FEBRUA PÅ STYRI.

BOKKEDALEN – DER ”ALLE” HAR VÆRT
Bokkedalen er nok Eidsvolls mest populære turmål, sommer som
vinter. Turen går i skogsterrenget nord og øst for Styri.
START FRA FEBRUA

For turkart, skanne
koden med smart
telefonen

VEI TIL STARTSTED/PARKERING
Kjør veg 181 forbi Sundet, og følg deretter veg 177 cirka 2,7 km mot Fenstad/Vormsund.
Like før 50-sonen slutter etter Styri, ta til venstre inn Åslettavegen, og kjør denne veien
cirka 700 meter til parkeringen ved Februa.
TUREN
På barmark går turen hovedsakelig i skogensterreng, mens den på vinteren også går
over myrpartier.
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BOKKEDALEN – DER ”ALLE” HAR VÆRT

GOD SERVICE TIL STORE OG SMÅ I BOKKEDALEN.

På vinteren kjører Bokkedalsgjengen opp løypa
med snøscooter fra Februa. Du kan derfor gå
dit også på vinteren. I tillegg går de oppkjørte
skiløypene også innom Bokkedalen.
Det er et vekslende terreng, men ikke noe
spesielt tunge eller vanskelige områder.
Se også www.ut.no
DISTANSE
Turen er 2,5 km hver vei, både sommer og vinter.
START FRA SETERTJENNET I GULLVERKET
VEI TIL STARTSTED/PARKERING
Kjør veg 181 forbi Sundet og videre mot
Gullverket/Nord-Odal.
TIL FOTS, PÅ VEI TIL BOKKEDALEN, OGSÅ PÅ VINTEREN.
BOKKEDALEN – DER ”ALLE” HAR VÆRT
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DET ER PLASS TIL MANGE RUNDT BORDET I BOKKEDALEN, OGSÅ OM VINTEREN.

Cirka 1 km etter XL-byggmarked, ta til høyre inn Jonsbråtavegen.
Kjør på denne vegen cirka 2,5 km fra veg 181, og parkere i vegsløyfe til høyre for grusvegen.
VEGAVGIFT/BOMPENGER
Husk sms for vegavgiften/bompenger. Se mer informasjon på side 32.
TUREN
Turen går hovedsakelig i relativt flatt skogsterreng.
DISTANSE
Turen er 1,8 km, hver vei.
MERKING
Turene er godt merket med skilt og blå merkefliser.
FORLENGELSE AV TUREN
Det går merkede stier videre til Jøndalsvangen og Høgda.
På Høgda er det gapahuk, og flott utsikt over Eidsvoll.
Du kommer også til Bokkedalen på merket sti fra
boligfeltet Brennlia. Denne stien starter på andre siden
av Odalsvegen, ved innkjøringen til boligfeltet.
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BOKKEDALEN – DER ”ALLE” HAR VÆRT

BEKLEDNING
Det kan være noen våte partier, så det anbefales vanntett fottøy.
OPPLEVELSER
Bokkedalen er i seg selv en opplevelse. Her treffer du garantert kjentfolk, eller du blir kjent
med nye og hyggelige mennesker.
Dessuten er den store gapahuken og sevicen som ytes av Bokkedalsgjengen en tur verdt.

BOKKEDALSGJENGEN KAN VED SPESIELLE SAMMENKOMSTER STILLE MED BÅDE MAT OG DRIKKE.

PÅ ANNONSERTE TURER KAN DU OGSÅ NYTE MUSIKK I BOKKEDALEN.
BOKKEDALEN – DER ”ALLE” HAR VÆRT
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KULTURHISTORISK STI, EIDSVOLL KIRKE - SUNDET
Kulturhistorisk sti starter ved Eidsvoll kirke, og går til Sundet og
tilbake om Eidsvollbakken opp til kirken.
For turkart,
skanne koden
med smart
telefonen

TUREN GÅR PÅ BÅDE GRUS- OG ASFALTVEGER.

SVALT UNDER TREA PÅ SUNDTOPPEN.

VEI TIL STARTSTED/PARKERING
Kjør veg 181 mot Eidsvoll kirke, både via Sundet og fra E6/Hammerstad.
Parkere ved kirken, eller kjør inn på Cirkammilla Colletts veg før du kommer til kirken,
for å parkere ved prestegården.
TUREN
Turen går stort sett på vei/fortau, er flat med noen få bakker, og bør være grei å gå for de
fleste.
Fra kirken, gå tilbake mot veg 181 til Cirkamilla Colletts veg, første vei til venstre.
Fortsett denne veien innover flata og ned stien til Finstadvegen.
Derfra går turvegen over nybrua til Sundet og opp på Sundtoppen hvis det er fremkommelig. Fra Sundtoppen / Eidsvoll sentrum går tilbakeveien over gamlebrua og forbi gamle Eidsvoll Stasjon, under jernbanen og videre til
undergangen mot Eidsvollbakken.
Ta til høyre rett etter undergangen for å besøke Wergelandskilden
(bør være litt tørt). Husk turboka i Postkassa, som henger på
veggen til Eidsvoll Husflidslag.
Fra Kilden går det ei trapp opp til Badet Kulturtun, hvor du kommer
ut i Eidsvollbakken og derfra tilbake til kirken og parkeringen.
DISTANSE
Hele runden er på 4,5 km.
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KULTURHISTORISK STI, EIDSVOLL KIRKE - EIDSVOLL SENTRUM

MERKING
Turen er merket med
gule merkefliser.
BEKLEDNING
Joggesko kan normalt brukes
når det er barmark.
OPPLEVELSER
Kulturhistorisk sti går i stor
grad i det samme området som
familien Wergeland brukte da de
bodde på prestegården på første
halvdel av 1800-tallet.

PÅ SUNDTOPPEN ER DET OGSÅ MULIG
MED EN KAFFERAST.

DET ER FRODIG VED WERGELANDSKILDEN.
KULTURHISTORISK STI, EIDSVOLL KIRKE - EIDSVOLL SENTRUM
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INDUSTRIHISTORISK STI - EIDSVOLL VERK

VI ANBEFALER EN TUR UT PÅ SETERBERGET. DER ER DET IDYLLISK. (FOTO ANNE HAUGSTULEN).

Turen går i hyggelige omgivelser fra Eidsvollsbygningen
langs Andelva til Vengerfossen.

For turkart, skanne
koden med smart
telefonen

VEI TIL STARTSTED/PARKERING
Parkeringsplassen ved Eidsvollsbygningen.
Vegen fra start til Seterøya er tilgjengelig for de
aller fleste.
Tilgangen til Seterberget er ikke tilrettelagt for be
vegelsehemmende. Brua er bred, så har du litt hjelp
og støtte, kommer du i alle fall ut på den første øya.
TUREN
TUREN STARTER OG ENDER VED
Turen går både på grusvei og stier, i relativt flatt
EIDSVOLLSBYGNINGEN.
terreng. Den første delen går på en idyllisk sti langs
Andelva til Vengerfossen. Du kan nå gå samme veg tilbake, eller gå til høyre opp bakken
nedenfor fossen. Der følger du grusvegen over jordene tilbake til Eidsvollsbygningen.
Se også www.ut.no
DISTANSE
Hele turen er på cirka 3,5 km.
MERKING
Rutene er merket, og går både på sti, kjerrevei og offentlig vei.
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INDUSTRIHISTORISK STI - EIDSVOLL VERK

BEKLEDNING
I enkelte partier langs Andelva kan
det være vått etter mye regn.
Da bør tett fottøy benyttes.
OPPLEVELSER
Det er et rikt fugle- og dyreliv langs
Andelva, og en mengde spor etter
bever.
Du blir også bedre kjent med den
tidligere industrivirksomheten og
annen historie langs Andelva ved
å lese skiltene som er satt opp på
aktuelle steder.

FLOTT Å RASTE PÅ SETERBERGET

DET ER IDYLLISK LANGS ANDELVA, BÅDE SOMMER OG VINTER. (FOTO ANNE HAUGSTULEN).

INDUSTRIHISTORISK STI - EIDSVOLL VERK
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TÆRUDRUNDEN - RÅHOLT
For turkart,
skanne koden
med smart
telefonen

DET ER VARIERT NATUR PÅ TÆRUDRUNDEN.

Tærudrunden går vest for Råholt sentrum, langs- og over
Tærudåsen og mellom Tærudvegen i nord og E6 i sør.
VEI TIL STARTSTED/PARKERING
Kjør Trondheimsvegen gjennom Råholt, og ta av mot Råholt Bad/Råholthallen (skiltet).
Ved Råholthallen/Råholt Bad kan du parkere. Fortsett til fots langs Tærudvegen til Ungdomsskolen. Da starter turen på grusvegen på andre siden av vegen. Det er også mulig å
komme inn på løypa fra Skaubanen, Ladderud eller fra gården Fjellet.
TUREN
Tærudrunden går i lett terreng, på gode og tørre kjerreveger og stier.

GRANSKOGEN KAN OGSÅ VÆRE ÅPEN OG FLOTT!
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VED ”LIONSBUA” ER DET PLASS BÅDE INNE OG UTE.

TÆRUDRUNDEN - RÅHOLT

DISTANSE
Tærudrunden er 4,3 km lang.
MERKING
Runden er godt merket med skilt.
FORLENGELSE AV TUREN
Fra Tærudrunden kan du forlenge turen til merkede løyper på Berger og ellers på
Tærudåsen. For turen på Berger, se www.ut.no
BEKLEDNING
Joggesko kan normalt benyttes på selve Tærudrunden. Dersom turen utvides til de lengste
turene, bør vanntett fottøy benyttes.
OPPLEVELSER
Bortsett fra 200 meter langs E6 er det stille og godt på resten av runden. Gapahuken
(Lionsbua) på slutten av runden anbefales for kafferast. Bålplass og ved er tilgjengelig der.
Husk regler for båltenning og brannfaren.

ET FLOTT MØTEPUNKT VED GAPAHUKEN LIONSBUA.
TÆRUDRUNDEN - RÅHOLT
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SVINÅSEN GÅRD - DAL
For turkart,
skanne koden
med smart
telefonen

DET ER MULIG Å GÅ PÅ GRUSVEG FRA START TIL POSTKASSA.

Turen går fra tidligere gartner Olsen på Hasler overfor Dal og østover mot gården
Svinåsen, i kanten av Hasleråsen. Derfra kan du gå videre til tårnet på
Hasleråsen, eller på flere, ande ruter.
VEI TIL STARTSTED/PARKERING
Kjør til Dal stasjon og kjør veg 503 forbi COOP PRIX. Etter cirka 200 meter fra stasjonen, ta
til høyre opp Haslervegen. Følg denne vegen cirka 1,6 km gjennom boligfeltene. Ved enden
av veien ligger det gamle gartneriet på Hasler, hvor du kan parkere.
TUREN
Lett stigende terreng, 75 høydemeter fra Hasler til postkassa bortenfor gården Svinåsen.
Noe åpent terreng, men også en del skog. Følg grusveien mot sørøst, og skiltingen til
Svinåsen. Etter 500 meter er det to mulige veier til Svinåsen:
- fortsett på grusveien (1,9 km)
- ta stien gjennom skogen (1 km)

RAST VED POSTKASSA BAK SVINÅSEN GÅRD.
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SVINÅSEN - DAL

Gå forbi gården, og du finner Postkassa i
skogkanten opp mot åsen. Se også www.ut.no
DISTANSE
Hasler-Svinåsen:
- På grusveg: 2,4 km
- På grusveg og sti i skogen: 1,5 km
MERKING
Turene er merket med skilt og lyseblå merkeflis.
FORLENGELSE AV TUREN
Se kart og skilting på Hasler for alle alternative
ruter. Se også www.ut.no
BEKLEDNING
På grusveien til/fra Svinåsen kan normalt joggesko
benyttes. Ellers anbefales vanntett skotøy.
OPPLEVELSER
En tur opp i tårnet på Hasleråsen anbefales. Tårnet
ligger en snau kilometer fra Svinåsen. Fra toppen er
det en imponerende 360 graders utsikt over store
deler av Eidsvoll og Ullensaker.
Mange flotte plasser for kafferast dersom
returen legges om ”Sommerfjøset”.

LYST OG LUFTIG LANGS TUREN.

TÅRNET OG GAPAHUKEN PÅ HASLERÅSEN BØR
DU BESØKE. FOTO: KNUT SKYTTERSÆTER

PÅ VEI MOT HASLER FRA SVINÅSEN EN VINTERDAG.
SVINÅSEN - DAL
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VEGAVGIFT/BOMPENGER
De fleste turene i Postkassetrimmen starter
på steder uten vegavgift. Husk å betale
avgift hvis du skal bruke de tre startstedene
nedenfor.
Eidsvoll Almenning
- Bråtan/Brøstadgruva, side 6,
- Bokkedalen, med start ved Setertjennet,
side 21.
Du betaler med en sms:
Send sms til 2090 med tekst EAV xy12345,
hvor “xy12345” er ditt bilnummer
Avgiften gjelder for ett døgn, og du kan da
kjøre på alle åpne bomveger i Allmenninga.
Avgiften, kr 50 i 2019, blir belastet mobilregningen til brukt mobil.
Kjører du mye på Eidsvoll Almennings veger,
kjøp et årskort på XL-Bygg eller på
www.eidsvoll-almenning.no

Spetalsvegen
- Mistberget, med start fra Lensmanns
vangen, side 13.
Du betaler med en sms:
Send sms til 2377 med tekst ARA xy12345,
hvor “xy12345” er ditt bilnummer.
Du kan også betale til VIPPS 543850 på
Spetalsvegen. Bilnummeret må da skrives
i meldingsfeltet.
Avgiften gjelder for ett døgn.
Avgiften, kr 50 i 2019, blir ved sms belastet
mobilregningen til brukt mobil.
Du kan også betale med VISA eller Mastercirkard, samt kjøpe årskort. Se info på skilt
ved “bommen”.

ÅRLIGE PREMIERINGEN I POSTKASSETRIMMEN
Hvert år trekkes det ut en
vinner for hver av de 12
turene i Postkassetrimmen.
Premien er ei flott trefjøl,
med navn på vinner og hvilken tur premien gjelder for.
Skriv derfor tydelig navn og
telefonnummer i turboka,
som ligger i alle post
kassene.

GRUEKNAUSEN BARNEHAGE HAR OGSÅ FÅTT PREMIE
I POSTKASSETRIMMEN.
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VEGAVGIFT/BOMPENGER OG ÅRLIGE PREMIERINGEN

TA VARE PÅ NATUREN - NATUVERN - NATURVETT
Hold din sti ren! Vi har alle ansvar for å holde naturen ren.
Fjern greiner og mindre trær som måtte ligge i stiene.
Du eier ikke skogen, så du kan ikke gjøre som du vil med trær og
annen natur.
Vi må også akseptere at skogeieren får tatt ut trevirke og pleid
skogen sin.
Hold deg til stien når du går. Har du først satt spor etter deg i
naturen, tar det lang tid før de blir borte.
Søppel tar du med deg hjem igjen.
Ikke gjem det under steiner eller stubber.

SKOGBRANN

Åpen ild i skog og utmark er forbudt
fra 15. april til 15. september
FOREST FIRE

WALDBRAND

POŻARY
LASÓW

ЛЕСНОЙ
ПОЖАР

Any form of open fire
or flame is prohibited
in woods and fields
between 15 April and
15 September.

Używanie otwartego
ognia w lasach i na
terenach nieuprawnych
jest zabronione od 15
kwietnia do 15 września.

Offenes Feuer im
Wald und Feld ist in der
Zeit vom 15. April bis
15. September verboten.

Разводить костёр/
открытый огонь в
лесах и на полях
запрещено с 15-го
апреля по 15-е сентября.

Skogbrann meldes til tlf. 110

Vis respekt for bålforbudet. Fra 15. april til 15. september er det ikke tillatt å brenne bål
i skogsmark. Sørg for å slukke bålet og rydde opp i bålstedet etter deg. Lag mat på stormkjøkken eller primus – unngå engangsgriller.
Hold hunden i bånd. Bruk hundepose, også i utmark – og ta den med deg til en avfallsdunke.
Vi må alle ta ansvar for å verne om våre klopper, skilt, gapahuker, utsiktstårn, postkasser,
bålplasser og annet som er satt opp i naturen. Blir noe ødelagt, koster det tid og penger å
reparere eller kjøpe nytt.

Husk at frivillige har brukt fritiden sin til å få dette på plass,
og for å vedlikeholde det, til glede for oss alle!

NATURVERN OG NATURVETT
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SKILTPROSJEKT I EIDSVOLL FRIVILLIGSENTRAL
I 2011 kom ideen om et skiltprosjekt i Frivilligsentralen. Vi ønsket å jobbe for en
mest mulig lik merking av turstier i kommunen.
Frivillige tok initiativ til å starte prosjektet, og Eidsvoll frivilligsentral i samarbeid med
Gladbakk aktivitetssenter la til rette for aktiviteten i snekkerboden på Gladbakk. Det er
kun frivillige som lager disse skiltene, og
til nå har det blitt laget over 1500 skilt som
er satt ut over hele kommunen. Prosjektet
er forankret i Eidsvoll Frivilligsentral, og så
lenge vi har midler og frivillige som ønsker
å delta, er det gratis for alle lag/foreninger
i kommunen å få skilt. Ta kontakt!
Vi bruker fargekodene til
Turistforeningen:
Blå merking er turstier på sommeren,
rød merking er skiløyper.
JENS HEGLAND KAN
MER ENN Å KOKE GOD
KAFFE! HAN ER OGSÅ
PRIMUS MOTOR I
FRIVILLIGSENTRALENS
SKILTPROSJEKT.
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VI L AGER O
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APAHUKER
.

SKILTPROSJEKTET
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VI TAKKER ALLE VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE:

EIDSVOLL KOMMUNE
VIKEN

fylkeskommune fra 2020

Gladbakkvegen 54, 2070 Råholt
Telefon: 63960170 / 95223180
post@frivilligsentralen-eidsvoll.no | www.frivilligsentralen-eidsvoll.no

Prosjektledelse: Bankdialog, Råholt

