
BÆRINGEN mandag 13. mai 2013Kultur og fritid 13. mai til 13. juni
dæliVann

DÆLIVANN: Alle er velkomne med 
på tur med fugletitting i kulturland-
skapet ved Dælivann. Ta gjerne 
med egen kikkert. Turleder er Terje 
Bøhler fra Asker og Bærum ornito-
logiske forening (tlf 47 90 50 43).
Fremmøte på parkeringsplassen på 
Steinsskogen gravlund onsdagene 
i mai kl 18.

lilløyplaSSen

FORNEBU: Lilløyplassen Naturhus 
(www.lilloyplassen.no) på Fornebu 
har åpne arrangementer mellom kl 
12–15 på søndager i juni. Det blir 
temadager med aktiviteter og guid-
ing. Ta med hele familien om du vil:
19. mai: Fugledag (ta gjerne med 
kikkert) 
26. mai: Biomangfolddagen, 
SABIMA arrangerer familiearran-
gement.
2. juni: Insektdag (vi fanger og ser 
på insekter)
9. juni: Sommerfugldag
16. juni: Villblomstenes dag
23. juni: Fugledag (ta gjerne med 
kikkert)
30. juni: Biesurr og humlebrum

lillØYPlaSSEN på Fornebu. 
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Flere turtips kan du lese  
på side 17!

ødelegger egg

BÆRUM: Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus har gitt Bærum kom-
mune lov til å punktere eggene til 
grågås, hvitkinngås og kanadagås 
i april og mai. Tillatelsen gjelder 
for områdene Alv, Borøyskjæret, 
Dokkskjæret, Lagmannsholmen, 
Langskjær, Mellemskjær, Møkkal-
assene, Prinseskjær, Sandholmen, 
Selskjær, Svartskjæra, Terneskjær 
og Ytre Vassholmen. Fylkesmannen 
forutsetter at det skal være igjen ett 
upunktert egg i hvert rede.

Sykkel til utleie
Du kan leie sykkel hos Baker 
Hansen på Bærums Verk, på 
Odonata café på fornebu og i 
Turistinformasjonen på Sand-
vika Storsenter. 

Marius MorstøL jenssen

marius.jenssen@baerum.kommune.no 
Tlf: 67 50 38 55

 

BÆRUM: På de nevnte stedene 
kan du i tillegg til å leie sykkel, få 
det nye turkartet, brosjyrer om fine 
sykkelruter og annen turinforma-
sjon. Prisen for å leie en sykkel 
per dag er kroner 100, og 50 for to 
timer. På Fornebu leies det i tillegg 
ut Christiania-bikes med kasse, 
som små barn kan sitte oppi. Folk 
som er på arbeidstrening på Mølla  

kompetansesenter, vedlikehol-
der og reparerer alle syklene som 
leies ut. Sykkelutleien er en del av 
prosjektet Rekreative ruter, et pro-
sjekt støttet av EU.

TUR FRa vERKET: Sykler leies 

ut hos Baker Hansen på Bærums 

Verk. Her får du også det nye 

turkartet.   
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Sykler kan le ies hos:
Baker Hansen på Bærums 
Verk: www.baerumsverk.no
Odonata café på Fornebu: 
www.odonata.no 
Turistinformasjonen på Sand-
vika Storsenter: www.thonshop-
ping/sandvika

fAKTA

På tur i egen kommune
TRYKT OG DIGITALT: Kyst-
stier, sykkelruter, fotturer, 
lysløyper, badeplasser, ut-
siktspunkter og kulturstier, 
er bare noe av det som er 
markert i det nye turkartet 
som finnes i både trykt og 
digital versjon.  
– Vi er heldige som har så 
mange gode turmuligheter 
i Bærum, sier prosjektleder 
Andrea Mist Björnsdóttir.

Marius MorstøL jenssen

marius.jenssen@baerum.kommune.no 
Tlf: 67 50 38 55

BÆRUM: Innbyggerne kan selv se 
på kartet hva som passer for dem: 
til fots, med sykkel eller rullestol. 
– Vi ønsker at innbyggerne skal 

la seg inspirere til å utforske kom-
munen. Det er utrolig mange mulig-
heter i nærmiljøet, sier hun. Turkar-
tet viser hovedsakelig turmulighe-
tene i byggesonen, men viser også 
tilgrensende markaområder og 
sammenhengen mellom turveier og 
markaløyper.

Forskjellige ruter  
– ulikt markert
Strekningene markert på kartet har 
ulik standard på bredde, stignings-
forhold og overflate. Turløyper er på 
kartet markert med grønne streker. 

Turløypene er forslag til turer folk 
kan ta som ikke nødvendigvis er 
innlysende. Den grønne stripen kan 
for eksempel knytte sammen ulike 
typer stier. Kyststien er markert 
med blå strek, mens kyststier som 
ikke er tilrettelagt, er markert med 
striplete blå striper. Sykkelruter er 
markert med røde streker, mens 
sykkelruter som ikke er tilrettelagt 
(kanskje for de tøffeste av oss), er 
markert med stiplete røde streker. 
Pilegrimsleden er markert med lilla 
prikker. Dyrefredningsområder med 
grønne striper. 

Er turen tilgjengelig for rullestolbru-
kere, er det markert med rullestol-
bilde. Gapahuker, vinterparkerings-
muligheter, godkjente grillplasser, 
dagsturhytter, historiske veier, kla-
trefelt, idrettsplasser, naturminner, 
helårsparkering, er også tegnet inn. 

Nå er det bare å ta beina, rullesto-
len eller sykkel fatt – Bærum er rik 
på turopplevelser!

Turkartet er gratis og tilgjengelig 
hos Veiledningstorget i Kommu-
negården og på bibliotekene.
Turkartet finner du også på: 
www.baerum.kommune.no/
naturogidrett og Bærumskartet

eksempler på nye turveier, 
kyststier, kulverter og trapper:
• Turvei mellom Sandvika og 

Blommenholm, langs Enger-
vannet 

• Turveier, kyststier, parker/fri-
luftsområder og badeplasser 
på Fornebu 

• Kyststi på Kjeholmen 
• Turveistrekket Rud-Hauger 
• Undergang Griniveien ved 

Hosletoppen 
• Kyststi fra Micheletsvei til 

Holtekilen 
• Tiltak langs Lysakervass-

draget, blant annet kulvert 
gjennom Jarfyllingen 

• Trapp mellom Presteveien 
og Lillehageveien nordøst for 
Engervannet 

• Turvei på Skallum 
• Turvei mellom Økrigårdene og 

Isielva

HeR fåR DU TURKARTeT

fAKTA

UT PÅ TUR mED  
TURKaRT: Det nye turkartet viser 

hvordan du kan gå en anbefalt 

turløype fra Sandvika sentrum, via 

Engervannet og Øverland, til 

Bærumsmarka. Her ser vi land-

skapsarkitekt Andrea Mist Björns-

dóttir og Birta ved Engervannet. 
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