
TURPROGRAM FOR NÆRTURER FRA AMMERUD HØSTEN 2018       

Oppmøte på Ammerud T-banestasjon tirsdager klokka 11:00. Siste tirsdag i måneden 

arrangerer vi Månedens tur. På disse turene reiser vi til et annet turutgangspunkt. Vi bruker 

gjerne to timer på turen, eksklusiv reise og spisepause. Husk å ta med reisekort, drikke og 

matpakke når vi skal raste underveis. Vanlige nærturer går i turområdene rundt Ammerud.  

Denne sesongen arrangeres det også Nærtur pluss. Dette er turer som kan vare ca. tre timer 

(+/-). Dersom været er dårlig blir det vanlig nærtur. På alle turene er det gjerne en matpause 

underveis, så ta med drikke og matpakke. 

 

DATO TURBESKRIVELSE TRANSPORT 

21.08 Nærtur fra Ammerud T-banestasjon  

28.08 Månedens tur langs Ljanselva. Fra Hauketo og 

sørover langs elva ned til Fiskevollen. Videre langs 

fjorden til Hvervenbukta. Gode turveier. Ta med mat 

og drikke. Cafemuligheter i Hvervenbukta.  

T-banen (linje 5) fra Ammerud 

(11.05) til Jernbanetorget. 

Videre med tog 11.35 til 

Hauketo (Linje L2 mot Ski). 

Retur med buss fra Fiskevollen. 

4.09 Nærtur fra Ammerud T-banestasjon  

11.09 Nærtur pluss fra Ammerud T-banestasjon. Varighet 

ca. tre timer (+/-). 

 

18.09 Nærtur fra Ammerud T-banestasjon  

25.09 Månedens tur til Årvollåsen. Fra Tonsenhagen skole 

og oppover langs blåmerket sti til Årvollåsen. Vi nyter 

utsikten før turen fortsetter langs stier og avslutter på 

Årvoll.  

Buss 31 fra holdeplassen i 

Trondheimsveien 11.02 til 

Tonsenhagen skole. Turen 

starter når bussen ankommer 

ca. 11.10. 

2.10 Nærtur fra Ammerud T-banestasjon  

9.10 Nærtur pluss fra Ammerud T-banestasjon. Varighet 

ca. tre timer (+/-). 

 

16.10 Nærtur fra Ammerud T-banestasjon  

23.10 Nærtur fra Ammerud T-banestasjon  

30.10 Månedens tur med kultur langs Bjerkesirkelen. Fra 

Rødtvet og nedover mot til Linderud. En avstikker opp 

til Linderud gård. Her blir det omvisning i den vakre 

hovedbygningen. Turen fortsetter langs 

Bjerkesirkelen. Hele runden er 9 km, men det er 

T-banen 11.05 fra Ammerud til 

Rødtvet. Turen starter når 

banen ankommer ca. 11.07.  



mange muligheter for å avslutte turen tidligere. Ta 

med mat og drikke. 

6.11 Nærtur fra Ammerud T-banestasjon  

13.11 Nærtur pluss fra Ammerud T-banestasjon. Varighet ca 

tre timer (+/-). 

 

20.11 Nærtur fra Ammerud T-banestasjon  

27.11 Månedens tur til Gjelleråsmarka. Vi prøver de nye 

steintrappene i Liabratten, som forhåpentligvis er 

ferdig. Matpakka nytes i gapahuk med utsikt over 

Oslo.  

T-banen 11.03 til Stovner. Turen 

starter når banen ankommer ca. 

11.12. 

4.12 Nærtur fra Ammerud T-banestasjon  

11.12 Siste tur før jul. Turen avsluttes på Rødtvet 

seniorsenter.  

 

   

 

Nærturgruppene er også på Facebook. Lik oss gjerne på siden Nærturgrupper i Oslo – Aktiv i 

100. 

Ta gjerne kontakt med Hanne Tretterud Lund dersom noe er uklart: 22 82 28 00 / 905 13 405 

Første tur etter jul er 8 januar.  

Velkommen ut på tur ☺    

  

 

Hilsen  

Synnøve, Randi, Odd og Hanne 

 

 


