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TURTIPS!

KJERKÅSEN

BJØRNTVEDT
Bjørntvedtrunden
Bjørntvedtskauen i Porsgrunn, bildene er tatt fra
runden som heter Bjørntvedt-runden som er på 1,7
km. Inngang ved sykehuset i Allsgate eller inngang
Østre Bjørntvedt. Riktig
god tur, og husk hold god
avstand i løypa i disse
dager.

VALLERÅSEN
Valleråsen
Bymarka øst med Valleråsen byr
på et variert og bra løypenett.
Her er det god plass til flere!
Ta utgangspunkt fra parkeringen
ved Kjølnesparken eller Universitetet på Kjølnes.
I starten av veien over jordet
mot åsen finner du skilt over
bymarka.

Herfra kan du ta deg både til
Vannverket, Valleråsen, Årdalsåsen, Svinholtdammen og
Bjerktvedt.
Turen til Valleråsen går på
skogssti med noen steinete
partier, og er ca 2 km i stigende
terreng med noen flate og noen
bratte strekninger.
Fin utsikt mot byen og fjorden
fra toppen på 197 moh.

Husk hold fortsatt god avstand når dere går tur og husk god hånd og hoste/nysehygiene!

PORSELØYPA/KVENNDAMMEN

Har du vært på Solmyrås?
Ønsker du en lengre tur er det mulighet til å gå både
til Piggen og/el Kjerkeåsen! Også en rundtur rundt.
Har du bil kan du kjøre til Rugtvedt hoppbakkene ved
Klyve og parkere der, for så å gå videre.

En oppdagelsestur for store og små!
Vi oppfordrer alle til å fortsatt være i aktivitet hver dag!
Om du ønsker en løpetur eller kanskje
ønsker å ta med familien på en liten oppdagelsestur i skog og mark benytt alle våre
flotte turområder/løyper i nærområdet!
MEN HUSK å følge rådene til helsemyndighetene i denne tiden vi er inne i! Vi må alle
ta ansvar og bidra på denne dugnaden!
Her er det merkede/skiltede løyper,
info-skilt hengt opp om div. vekster/dyr i
nærmiljøet, benker du kan sitte på, flotte
utsiktspunkter i løypa!
Når det er blitt mørkt ute. Ta på yttertøy
og hodelykt el lommelykt! Kanskje du ser
en ugle? El en katt? El kanskje noe annet
morsomt?!?
Refleksløype er det også i Kverndammen!

Opplev naturen i nærområdet - godt for kropp og sjel!
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