RÆLINGEN KOMMUNE

Rælingstrimmen

VELKOMMEN TIL RÆLINGSTRIMMEN
Rælingen kommune har, i samarbeid med frivillige, satt opp 15 postkasser på ulike
turmål i kommunen. I hver kasse ligger en bok der man kan skrive navnet sitt når man
besøker turmålet. Hver høst trekkes en vinner som blir årets Rælingtrimmer.
Formålet er å få så mange som mulig opp av godstolen og ut i naturen! I brosjyren
finner man turer av forskjellig lengde og vanskelighetsgrad, og vi håper at dette kan
bidra til et positivt fokus på folkehelse, og å motivere innbyggere i Rælingen til å bruke
marka mer.

Det er satt opp postkasser på følgende steder som inngår
i Rælingstrimmen:
1 Barlindåsen
10

2 Bjønnåsen
3 Hektnerhøgåsen

Bidragsytere:
Rælingstrimmen er et samarbeid mellom frivillige og Rælingen kommune. De frivillige
har satt opp postkassene, påtatt seg ansvaret for å holde oppsyn med dem, samt sørge
for at bøkene blir erstattet når de er fullskrevne.
Våre samarbeidspartnere er:
Midtre Rælingen Vel
Stiftelsen Setertjernstua
Ytre Rælingen Vel
Stall Nordstjerna
Rælingen Skiklubb
Rælingen Frivilligsentral
Rælingen Håndballklubb
Rælingen Speidergruppe

4 Huldrekolonien
14

5 Marikollen

5

2

6 Nordbysjøen
9

1

7 Ramstadslottet
12

7

8 Setertjernstua

13

9 Speiderhytta

3
4

10 Stormyra turvei

8

Årets Rælingstrimmer - kriterier
Fra bøkene på hvert av de 15 turmålene trekkes det ett navn. Av disse 15 trekkes igjen
én person som kåres til Årets Rælingstrimmer. Offentliggjøring og premiering finner
sted på Rælingskvelden i oktober hvert år, og vinneren vil bli spesielt invitert til
arrangementet.
Kultur- og fritidsenheten vil rette en stor takk til alle som bidrar til å organisere og
gjennomføre Rælingstrimmen, samt alle de som er med på å tilrettelegge stier og
rasteplasser, og på den måten bidrar til økt bruk av marka.

11 Tjuvstuåsen
15

12 Tristilåsen
13 Trollåsen

11

14 Åmotdammen
6

15 Årnestangen

Vi ønsker alle en riktig god tur.

Foto: Tom G. Bengtson, Unni A. Nylend, Kirsten Hauso, Ranveig Huse, Per Hansen, RØX
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Barlindåsen

Bekledning
Vanntett fottøy i våte perioder grunnet
noe myr.

Parkering
Parkeringsmuligheter ved Sandbekken
ungdomsskole, Løvenstad klubbhus og
Marikollen idrettspark.

Annet
Barlindåsen er høyeste punkt i Østmarka
med sine 398 moh.
Starter du turen fra Sandbekken passerer
du Åmotdammen badeplass, hvor det er
fint å bade.
Turen kan ev kombineres med Ramstadslottet, som ligger ca. 15 minutter
unna (se beskrivelse under Ramstadslottet). På veien fra Sandbekken kan du
også gå innom Blåtjern for å bade eller se
Blåtjernsgrana, som er den største grana
i kommunen, og blant de aller største i
Akershus.

Turen
Fra begge startstedene følger man
skiltingen mot Ramstadslottet. I krysset
der det er skiltet mot både Setertjern og
Ramstadslottet, går det en umerket sti til
høyre mot Barlindåsen. Det er en bratt
stigning på siste del av turen. Postkassa
står helt i enden av stien (ved kjentmannsposten).
Distanse
Turen fra Sandbekken er ca. 4,5 km.
Turen fra Marikollen er ca. 5,5 km.

GPS-koordinater: 59.9021° N 11.0357° E

Merking
Mesteparten av turen er merket med skilt
(mot Ramstadslottet).

Foto: Tom G. Bengtson
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Bjønnåsen

Merking
Turene er godt merket både fra Sandbekken og Marikollen.
Enkelte steder er det skiltet med ”Tursti
til Bjørnåsen, Rælingen kommunes tusenårssted”.

Parkering
Parkeringsmuligheter ved Sandbekken
ungdomsskole, Løvenstad klubbhus og
Marikollen idrettspark
Turen
Det er flere ruter å følge både fra Sandbekken og Marikollen, med varierende
vanskelighetsgrad.
Fra Sandbekken kan man følge Kongevegen forbi Sandbekkstua og oppover
bakken. Skogsveien går etter hvert over i
sti. Følg skiltingen mot Bjønnåsen. Det er
også mulig å gå til enden av Åmotdammen og følge skiltingen til Bjønnåsen
derfra. På denne turen er det en bratt
stigning mot toppen.
Fra Marikollen kan man gå Kongevegen til
Blystadlia og følge skiltingen til Bjønnåsen derfra.

Bekledning
I særlig våte perioder er stien stedvis
gjørmete og glatt, og gode tursko anbefales.

Distanse
Turen fra Sandbekken er ca. 2,5 km.
Turen fra Marikollen er ca. 2,8 km.

GPS-koordinater: 59.9188° N 11.0392° E

Rælingstrimmen

Annet
På toppen er det en sikteskive som angir
avstand og retning til stedene man ser
derfra. Det er lagt til rette med benker,
bålplass og en varde. Bjønnåsen ble valgt
til Rælingens 1000-årsted.
Her ble det feiret 17. mai illegalt under
andre verdenskrig, og stedet ble brukt
som vardetenningssted i tidligere tider for
å varsle om farer.
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Hektnerhøgåsen

Distanse
3,5 km fra Smestad skole.

Parkering
Gode parkeringsmuligheter ved Smestad
skole.

Merking
Variert merking: gulmerket og rødhvite
merkebånd.

Turen
Fra Smestad skole følg fortauet langs
fylkesveien ca. 100 m sørover. Kryss fylkesveien omtrent der den møter Smestadvegen, og gå inn den lille stikkveien på
andre siden. Der finner du en sti som du
kan følge oppover lia. Følg gulmerkingen over bekken, gjennom den
trange dalen opp til venstre, opp til
Tristilåsen og videre på sør-øst-siden av
Tristilen. Du finner et stort skilt på et furutre der du skal ta av til Hektnerhøgåsen.

Rælingstrimmen

Bekledning
Vanntett fottøy anbefales grunnet myrområder på turen.
Annet
Fra Hektnerhøgåsen er det fin utsikt over
Ramstadsjøen og sørover inn i Østmarka.
GPS-koordinater: 59.8956° N 11.0590° E
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Huldrekolonien

Merking
Det er lite merking langs veien, men det
er lett å finne frem.

Parkering
Smestad skole.

Annet
Huldrekolonien disponeres av Rælingen
speidergruppe og er ikke åpen for servering.
Bålplassen må gjerne benyttes, men man
må ta med egen ved (husk bålforbudet,
se s. 34).
Man kan også gå til Huldrekolonien fra
Marikollen. Turen er da ca. 5 km.

Turen
Fra Smestad skole følger man gangveien
mot Best bensinstasjon på Hektnersletta.
Følg Hektnervegen (grusvei) fra bensinstasjonen. Ta av til høyre etter ca. 400
meter, mot Camp Foss, og følg traktorveien videre. Følg skilt mot Ramstadsjøen.
Ca. 30 m. etter at man passerer en større
betongkonstruksjon flater terrenget ut og
stien svinger skarpt mot høyre. Huldrekolonien er synlig mellom trærne fra krysset.

GPS-koordinater: 59.8898° N 11.0680° E

Distanse
Det er i underkant av 3 km. fra Hektnersletta.

Foto: Tom G. Bengtson
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Marikollen,

Merking
Turen er ikke merket.

på toppen av alpinbakken

Bekledning
Lang bukse er å anbefale pga. vegetasjonen.

Parkering
Det er gode parkeringsmuligheter ved
Marikollen klubbhus.

Annet
Flott utsikt over Rælingen og mot
Fetsund.

Turen
Gå til toppen av alpinbakken, stå under
wiren til skitrekket og se nordover, der vil
du se turkassa. Turen opp alpinbakken er
svært bratt.

GPS-koordinater: 59.9200° N 11.0509° E

Distanse
Ca. 550 meter.
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Nordbysjøen

Distanse
1 km fra parkeringsplassen.

Parkering
Gode parkeringsmuligheter ved Myrdammen badeplass.

Merking
Turen er ikke merket.
Annet
Nordbysjøen er drikkevannskilde, det er
derfor ikke lov å bade der. Den vestre
bredden av vannet danner grense til
Østmarka naturreservat.

Turen
Fra parkeringsplassen følger du turveien
rett frem langs Myrdammen. Det er
skogsbilvei helt opp til demningen hvor
turkassa henger, så turen passer for rullestol og barnevogner.

GPS-koordinater: 59.8570° N 11.0745° E

Foto: Tom G Bengtson
Rælingstrimmen
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Ramstadslottet

Merking
Turene er godt merket med skilt både fra
Sandbekken og Marikollen.

Parkering
Det er gode parkeringsmuligheter ved
Marikollen idrettspark og Sandbekken
idrettspark.

Annet
Ramstadslottet er Østmarkas tredje høyeste topp med sine 394 moh.
Fra Ramstadslottet er det ca. 20 minutter
å gå til Barlindåsen. Følg blåmerket sti
mot Setertjern, Losby og Sandbekken.
Når du kommer til krysset der det er skiltet mot Setertjern/Losby (sør) og Åmotdammen/Sandbekken (nord) følg retning
mot Åmotdammen/Sandbekken, og etter
10-15 meter ta umerket sti til venstre.

Turen
Fra Marikollen idrettspark: Følg Brudalsvegen opp gjennom bommen. Etter
ca. to kilometer går det en merket sti
til høyre som følges videre mot toppen. Fra Sandbekken: Følg turveien fra
Sandbekkstua langs Åmodtdammen. Fra
enden av turveien går det merket sti til
Ramstadslottet.

GPS-koordinater: 59.9037° N 11.0408° E

Distanse
Turen fra Sandbekken er ca. 4,5 km.
Turen fra Marikollen er ca. 4 km.

Rælingstrimmen
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Setertjernstua

Fra Grini: Følg Grinisvingen innover forbi
Fellemyra og Annekloppa skytebaner. Etter hvert går skogsveien over i merket sti.

Parkering
Det er gode parkeringsmuligheter ved
Marikollen idrettspark, Sandbekken og
Losby. Begrenset parkeringsmulighet ved
Grini bedehus.

Distanse
Fra Marikollen og Sandbekken ca. 6 km.
Turen fra Grine bedehus er 3,5 km.
Turen fra Losby er 7,5 km.

Turen
Fra Losby er det skogsbilvei helt frem,
og det er mulig å gå med barnevogn.
Fra Marikollen: Følg Brudalsvegen opp
gjennom bommen. Det er skiltet mot
Ramstadslottet, deretter mot Setertjernstua. Fra Sandbekken: Følg turveien
fra Sandbekkstua langs Åmotdammen.
Der turveien ender er det skiltet mot
Ramstadslottet, deretter Setertjernstua.

Rælingstrimmen

Merking
Alle turene er merket med skilt.
Annet
Setertjernstua er åpen fra kl. 11.00-15.00,
hver søndag i perioden september til og
med 30. nov. og 1. februar til 30. juni.
GPS-koordinater: 59.8848° N 11.0413° E
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Speiderhytta

Merking
Fra Fjerdingbydammen (lite tjern på høyre
side) som ligger noen hundre meter etter
bommen, er det skiltet til Speiderhytta.

Parkering
Det er gode parkeringsmuligheter ved
Marikollen Idrettspark.

Annet
Speiderhytta er ikke åpen for servering,
men det er fine rastemuligheter på stedet.
Du finner sittestokker og bålplass.
Husk bålforbudet, se s. 34.

Turen
Følg Brudalsvegen opp til venstre for
skianlegget, gjennom bommen. Det er
traktorvei den første delen av turen,
deretter sti.

GPS-koordinater: 59.9089° N 11.0460° E

Distanse
Turen er ca. 3 km.

Foto: Unni A. Nylend/Tjukkasgjengen
Rælingstrimmen

20

Stormyra turvei

Distanse
Ca. 800 meter.

Parkering
Det er gode parkeringsmuligheter ved
Sandbekken ungdomsskole og Løvenstad
klubbhus. Det finnes også en liten parkeringsplass ved grusbanen i Karupvegen.

Merking
Turen er ikke merket.
Annet
Fortsetter du 15-20 meter etter postkassa,
står du midt i unnarennet til det som var
Stormyrbakken.
På vei til turkassa passerer du det som
antakelig er Rælingens største maurtue.

Turen
Gå gjennom undergangen fra parkeringsplassen ved klubbhuset, og fortsett rett
fram på Stormyra turvei langs baksiden
av Sandbekkhallen. Etter ca. 600 meter
kommer du til en høyspentlinje. Der tar du
av til høyre på den gamle Stormyrstien.
Følg denne ca. 125 meter, der finner du
postkassa. Går du fra Karupvegen, følg
Stormyra turveg til høyspentledningen, og
ta så til venstre inn på Stormyrstien.

GPS-koordinater: 59.9386° N 11.0377° E

Foto: Per Hansen
Rælingstrimmen
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Tjuvstuåsen

Merking
Det er skilt ved Myrdammen, men resten
av turen er sparsommelig merket. Det kan
derfor være greit å ha med seg kart.

Parkering
Gode parkeringsmuligheter ved Myrdammen badeplass.

Annet
Tjuvstuåsen med sine 340 m.o.h. byr på
flott utsikt over både Øyeren og Rælingen. Gravrøysa som ligger her er et fredet
fornminne. Man antar at den er fra bronsealderen, og at den ble gjenbrukt som
bygdeborg i folkevandringstiden.

Turen
Følg grusveien fra parkeringsplassen
langs Myrdammen til du ser et skilt som
peker i retning Tjuvstuåsen. Det er en
bratt oppstigning fra Myrdammen på ca.
140 meter.

GPS-koordinater: 59.8657° N 11.0649° E

Distanse
Turen er ca. 2 km.

Foto: Tom G Bengtson
Rælingstrimmen
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Tristilåsen

Distanse
1,7 km fra Smestad skole.

Parkering
Gode parkeringsmuligheter ved Smestad
skole.

Merking
Turen er merket med gult.
Annet
Det er fin utsikt mot Svellet, Fetsund og
Øyeren.

Turen
Fra Smestad skole følger man fortauet
ca. 100 meter. Kryss fylkesveien like etter
avkjøringen til Smestadvegen og gå inn
den lille stikkveien på andre siden. Der
finner du en sti som går oppover lia. Når
du møter en gulmerket sti, følg denne
opp den trange dalen til venstre og opp
til Tristilåsen.

GPS-koordinater: 59.9028° N 11.0733° E

Foto: Unni A. Nylend
Rælingstrimmen
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Trollåsen

Distanse
Ca. 2 km fra Smestad skole.

Parkering
Gode parkeringsmuligheter ved Smestad
skole.

Merking
Turen er merket med skilt.
Annet
Trollåsen var samlingspunktet for bygdeungdommen i gamle dager. Her kunne
gutter og jenter møtes etter at gårdsarbeidet var ferdig for dagen. Det er fin
utsikt mot Fetsund og deltaområdet i
Øyeren.

Turen
Gå langs Smestadbråtan, og deretter
Grindlia til enden. Følg Kongevegen
derfra, til du kommer til en trafokiosk. Der
er det også et sauegjerde med klatretrinn
som du må over (de fleste vil klare dette
pga. trinnene). Følg så den merkede stien
inn til Trollåsen. Det er en del gamle tråkk
og sauestier i området, så se etter de
grønne tursti-merkene på trærne. Turen
går i lett kupert terreng.

GPS-koordinater: 59.8987° N 11.1046° E

Foto: Kirsten Hauso
Rælingstrimmen
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Åmotdammen

Merking
Turen er merket med skilt fra Sandbekkstua.

Parkering
Det er gode parkeringsmuligheter ved
Løvenstad klubbhus.

Annet
Det er tilrettelagt med sitteplasser og
bålplasser langs Åmotdammen. Det er
også en fin badeplass med flytebrygge og
handikapprampe.
Toalettanlegget er åpent fra ca. 15. mai til
ca. 1.oktober.

Turen
Turen starter ved Sandbekkstua. Følg
turveien opp bakken og langs vannet helt
til den deler seg i flere stier ved en tømmerslipplass. Der finner du turkassa på en
furu litt ned mot vannet. Turen egner seg
for barnevogn og elektrisk rullestol, med
unntak av de siste 10 meterne fra veien
til turkassa.

GPS-koordinater: 59.9183° N 11.0277° E

Distanse
Turen er ca. 2 km fra Sandbekkstua.

Foto: Ranveig Huse
Rælingstrimmen
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Årnestangen

Merking
Turen er ikke merket, men det er enkelt å
finne fram.

Parkering
Parkeringsplass ved Årnesvegen, ca. 100
meter før bommen. Det er ulovlig å parkere innenfor bommen, og den stenges
uten varsel.

Annet
Følger man stien noen hundre meter videre etter fugletårnet kommer man til et
fugletitteplatå som er vel verdt et besøk.
Området har et rikt fugleliv og er meget
attraktivt for fuglekikkere. Årnestangen er
spesielt viktig som rasteplass for fugler på
vår- og høsttrekk, og i april-mai kan man
se tusenvis av ender, gjess og vadefugler.

Turen
Turen går langs vannkanten til utsiktstårnet hvor turkassa henger. Stien er helt
flat, men om sommeren er det to gjerder
som må forseres. De er ikke høye, og
dermed enkle å klatre over.

GPS-koordinater: 59.8736° N 11.1415° E

Distanse
Ca. 3 km.

Rælingstrimmen
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TA VARE PÅ NATUREN
Vi har alle et ansvar for å holde naturen ren og fri for søppel. Sporløs ferdsel er en god
målsetning: la det gjerne se bedre ut når du går enn da du kom. Husk at det du kaster
fra deg kan skade dyrene som lever i marka. Ta derfor med deg all søppel hjem igjen!
•
•
•

Vis respekt for bålforbudet. Fra 15. april til 15. september er det ikke tillatt å gjøre
opp ild i skog og mark.
Det er båndtvang for hunder i Rælingen kommune i perioden 20. august til 1. april.
Bruk hundepose også i utmark, og ikke kast den i naturen men ta den med deg.
Vi må alle ta ansvar for å bevare klopper, skilt, gapahuker, utsiktstårn, postkasser,
bålplasser og annet som er satt opp i naturen.

RENOFIL
Renofil er at av tiltakene i Rælingen kommunes holdningsskapende miljøarbeid.
Vår visjon er at Rælingen kommune skal fremstå som en kommune med aktive og engasjerte innbyggere, som bryr seg om og tar ansvar for klimautslipp og et rent og pent
miljø i egen kommune. Målet med Renofil er at det skal bidra til å styrke lokal tilhørighet, identitetsfølelse og frivillighet for å stimulere befolkningen til å bidra aktivt i sitt
nærmiljø. Det er et særlig fokus på å styrke barn og unges forståelse og engasjement
om emnet.
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Rælingen kommune

Bjørnholthagan 6,
2008 Fjerdingby
Postboks 100, 2025 Fjerdingby
Telefon: 63 83 50 00
post@ralingen.kommune.no/www.ralingen.kommune.no
Facebook: www.facebook.com/kulturiralingen
www.facebook.com/aktiviralingen

