
Raske føtter turprogram januar til påsken 2023 

Torsdag 19. januar: Alnaelva  

Turen starter i Kværnerbyen, ved området der Kværner Bruk hadde stor industrivirksomhet. Nå 

utvikles dette til et stort boligområde som vi går igjennom. Fra Kværnerbyen går vi inn i Svartdalen 

og Svartdalsparken. Her går elven i et dypt gjel. Vi skal forbi Nygårdsfossen på en turvei som henger 

fast i svaberget over fossen. Turen går videre opp mot Bryn. Fra Bryn er det et stykke uten turvei, 

men vi finner den igjen etter å ha passert Tvetenveien. Turveien følger nå elven gjennom et område 

som tidligere var beitemark til Tveita gård, og videre opp til E6. Her må vi igjen gå litt på vei før vi 

kommer inn på turveien som går på vestsiden av elven. Vi går gjennom Alnaparken der elven følger 

sitt naturlige elveløp. Turen avsluttes etter Alnaparken ved Grorud stasjon. 

Buss 32 fra Nationaltheatret kl. 09.41 eller Jernbanetorget kl. 09.46 til Kværnerbyen. Retur fra Grorud 
stasjon til Oslo S hvert 15.min.  
 
Turledere: Inger Ellingsen (tlf. 95206905) og Margrethe Stang (tlf. 95276009). 
 
NB: I tilfellet mye snø eller is kan alternativ tur bli arrangert. Det blir i tilfellet lagt beskjed på 

Skiforeningens hjemmeside i løpet av tirsdag før turen.  

 
Torsdag 2.februar: Øverlandselva diagonalt gjennom Bærum 
 
Vi møtes under Sandvika stasjon kl. 10.00. Vi går langs Engervannet for å følge Øverlandselva forbi 
historiske steder gjennom naturreservat oppover helt til Bærumsmarka. Vi krysser under 
Presteveien, Bærumsveien, Åsterudveien og Gamle Ringeriksvei. Ved Øverland forlater vi 
pilgrimsleden og går Ankerveien forbi Haga Golfpark. Vi krysser Sæterbekken, Isibekken og 
Østernbekken, til vi ender på Eiksmarka. 
Som forberedelse kan du søke opp og studere brosjyren "Opplevelser langs Øverlandselva" laget av 
Bærum Elveforum. 
 
Velg en av mange busser eller et passende tog for å være i Sandvika kl. 10. Retur fra Eiksmarka går T-
bane linje 2 til Majorstua og videre til Ellingsrudåsen 8 ganger pr time. Fra Eiksmarka går også buss 
140 til Lysaker 4 ganger pr time. 
 
Turledere: Trond Sandboe (tlf. 91646420) og Inger Ellingsen (tlf. 95206905) 
 

NB: I tilfellet mye snø eller is kan alternativ tur bli arrangert. Det blir i tilfellet lagt beskjed på 

Skiforeningens hjemmeside i løpet av tirsdag før turen.  

 

Torsdag 16.februar: Ormøya – Malmøya - Ekeberg 

Vi går på stier og veier rundt Ormøya og Malmøya og ser på prefabrikkerte hus og på det mystiske 

draget over sjøen en stille vinterdag. Vi tar så over E18 og Jernbanen og klatrer oppover Nedre 

Bekkelaget forbi Øvre Nordstrand og bortover Ekebergskrenten til Sjømannskolen.  

Ta buss 85 Ulvøya fra Jernbanetorget kl. 9.30, plattform R. Gå av på stoppet Mailand kl. 

9.43.(stoppet før Ormøya/Kirkebakken). Retur med trikk fra Sjømannskolen. 

Turledere: Eilert Ringdal (tlf. 93094601) og Inger Ellingsen (tlf. 95206905) 



NB: I tilfellet mye snø eller is kan alternativ tur bli arrangert. Det blir i tilfellet lagt beskjed på 

Skiforeningens hjemmeside i løpet at tirsdag før turen.  

 

Torsdag 2.mars: Nesøya og Brønnøya i Asker 
 
Vi møtes på Nesøya kl. 10.15 på busstopp i krysset Vestre Vei og Tjernveien. Vi går først på skogssti 
rundt Nesøytjernet på Nesøya. Deretter går vi ned til Søndre Brygge og over flytebroen til Brønnøya. 
Der går vi på grusvei en god runde på den idylliske øya. 
 
Ta buss 250 Slemmestad fra Bussterminalen kl. 09.34 (passerer Lysaker kl. 09.51) til Ikea, deretter 
overgang til buss 265 Nesøya, stoppested Tjernveien. Retur med buss 265 fra Søndre Brygge. 
 
Turledere: Trond Sandboe (tlf. 91646420) og Margrethe Stang (tlf. 95276009) 
 

NB: I tilfellet mye snø eller is kan alternativ tur bli arrangert. Det blir i tilfellet lagt beskjed på 

Skiforeningens hjemmeside i løpet av tirsdag før turen.  

 

16.mars: Kyststien Fagerstrand – Fjellstrand 

Vi møtes ved Solbakken busstopp på Nesodden kl. 10. Vi følger kyststien så langt det går med mye 

opp og ned og mellom hytter og hus: Fra sørlandsidyller til nedlagte fabrikker og vill furuskog. Fra 

Fagerstrand via Spro og Svestad til Fjellstrand med muligheter for å forlenge turen til Omen.  

Ta båt fra Aker brygge kl. 9.03 til Nesoddtangen, videre med buss nr.575 Fagerstrand til Solbakken 

busstopp kl. 9.57. Retur med buss (og ferge) to ganger i timen fra Fjellstrand/Skoleveien.                                                                                        

Turledere: Eilert Ringdal (tlf. 93094601) og Margrethe Stang (tlf. 95276009) 

NB: I tilfellet mye snø eller is kan alternativ tur bli arrangert. Det blir i tilfellet lagt beskjed på 

Skiforeningens hjemmeside i løpet av tirsdag før turen.  

 

Torsdag 30. mars: Fra Hvalstrand bad i Asker til Sandvika  

Vi møtes kl. 10 på bussholdeplassen på Hvalstrand og starter turen med å gå ned til Hvalstrand bad. 

Badeanlegget som ble oppført i mellomkrigstiden, er nå fredet. Fra Hvalstrand bad følger vi kyststien 

i retning Holmen og Holmenskjæret. Nå skal vi videre på umerket kyststi over Landøya til 

Bestemorstranda. Videre forbi flere båtforeninger og små badestrender til Gyssestad. Her må vi 

følge vei til Kjørbo der vi igjen kan gå langs kysten til Kadettangen. Har vi tid og lyst kan vi gå videre 

ut på Kalvøya og ta en rundtur der før vi følger Sandvikselven fra Kadettangen et lite stykke mot 

Sandvika sentrum. 

Buss 250 fra Oslo Bussterminal kl. 09.04 (eller fra Nationaltheatret/Skøyen/Lysaker) til Hvalstrand. 

Retur med buss fra Sandvika bussterminal eller tog fra Sandvika stasjon.  

Turledere: Inger Ellingsen (tlf. 95206905) og Eilert Ringdal (tlf. 93094601) 

NB: I tilfellet mye snø eller is kan alternativ tur bli arrangert. Det blir i tilfellet lagt beskjed på 

Skiforeningens hjemmeside i løpet at tirsdag før turen.  

 


