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#naturogkulturilier – Vi ønsker oss bilder! 
Turene er familievennlige   

Lier kommune og Lierbygda O-lag inviterer for 12. år til gode turer i kultur -
landskapet og skogsmarkene i Lier og omegn.  
 
Nyhet: To turer hver måned. Turene går til utsiktspunkter,  kulturminner og 
andre gode turmål. På målet henger en hvit postkasse med en bok oppi. I boka 
skriver du navn og telefonnummer. Det er i år også mulig å registrere turmålet 
på nettet - du går inn på www.turorientering.no, registrerer deg, finner 
Buskerud og deretter Liers Natur og Kultur og skriver inn tre kodebokstaver / 
tall. Turene er familievennelige. 
 
I år er det ute to turmål hver måned fra mai (april) til oktober. Det blir et ekstra 
turmål 1.–10. nov. ved Vallevollen nord for Martinsløkka. Fram til turmålene blir 
det merket med rød/hvit plastbånd. Turene er korte - fra 1 km til 2,5 km.  
De som «tar» 10 turmål er berettiget til en enkel innsatspremie. Alle registrerte 
deltagere er med i trekningen av fine premier med tilknytning til friluftsliv.  
Hovedpremien blir middag for fem på Eiksetra friluftskafé. P-plassene og 
 turmålene har GPS-koodinater. 

 
Andre aktiviteter 
Stolpejakten / Grønne turer er enkle turer i nærmiljøet. Starter 27. april med 
45 stolper. I år er stolpene i Lierbyen, Linneslia og Tranby. Aktiviteten er gratis. 
En kan hente brosjyre på Servicetorget i Rådhuset  eller Frisklivssentralen i 
 Fosshagen Ressurssenter. Det er også mulig å hente opplegget på nettet.  
Gå inn på www.turorientering.no. Premier å hente. Arrangør: Lierbygda O-lag. 
 
Lier-Trimmen heter Lierbygda O-lags turorientering. 100 poster blir satt ut i 
skogene i Lier fra 27. april. I år i Lierbyen, på Reistadåsen, sørover fra 
Eggevollen, sørover fra Årkvisla, sør for Asdøljuvet og Gyriåsen i Røyken. En kan 
oppnå merker og premier i Lier-Trimmen. Konvolutter til 350 kroner vil bli til 
salgs bl. a. på Servicetorget. Det er også mulig å hente opplegget på nettet.  
Gå inn på www.turorientering.no. 
 
Treningsløp. Tirsdag er O-lagets treningsdag. Gå inn på www.lierbygda.no.  
Det er planer om en aktivitetsdag for unge orienterere på våren. Se annonse i 
Lierposten.
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Vi gleder oss til å se deg på tur!
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Månedens turmål

Alle turer og arrangementer får utfyllende omtale på www.lieropplevelser.no  

 
                             1. Helleristninger ved Ringeriksveien - fra Biblioteket - 2,4 km 
                             2. Fosskollen - fra Biblioteket (P-plassen ved Damtjern er stengt  
                                 i mai) - 2,9 km 
                              
                             3. Myrdammen - fra Landfalltjern P-plass - 1,6 km 
                             4. Drammensbanens dobbeltspor - fra Gullaugkleiva P-plass - 2,7 km 
 
                             5. Stuvstjern - fra Gjellebekk P-plass - 3,0 km 
                             6. Haukelia - fra Asdøljuvet (Bompengevei) - 1,4 km 
 
                             7. Dammyrdammen - fra Rustadveien P-plass - 1,7 km 
                             8. Tverråsen - fra Eiksetra (Bompengevei) - 2,2 km 
 
                             9. Rør i Glitrevannverket ved Egga - fra Avdal - 1,8 km 
                             10. Gjeterhytta - fra Asdøltjern (Bompengevei) - 2,3 km 
 
                             11. Bråteløkka seterruin - fra Gjellebekk P-plass - 2,2 km 
                             12. Skimtvarden - fra Eiksetra (Bompengevei) - 2,0 km 
 

                             13. (Fram til 10. nov) Vallevollen - fra Eiksetra (Bompengevei) - 0,8 km 
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Åpning i Biblioteket lørdag 27. april kl. 10.00–14.00. 
 
Mottakerdag på Eiksetra 10. nov kl. 12.00–14.00. 
 
Hyggekveld på Tranby Menighetshus søndag 17. nov kl. 16.00  –18:00.
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