Nærmiljøkartet «Gravstjern» tilgjengelig for alle
På servicetorget i Trøgstad er det nå lagt ut kart som er gratis til alle trøgstinger. Dette er en
gave fra orienteringslaget Pan i samarbeid med Trøgstad Sparebank, som har støttet oss
økonomisk. Vi ønsker at flest mulig kan bruke det.
Området som kartet dekker omfatter delvis Skjønhaug sentralt og de nærmeste områdene på
østsiden av sentrum. Over flere tiår har dette området vært svært attraktivt for mange etater,
lag, grupper og enkeltmennesker. Området har en unik verdi når det gjelder frilufts-aktiviteter.
En rekke mennesker har brukt og bruker daglig området i mange forskjellige sammenhenger.
Her er noen brukere og virkeområder:
1. Trøgstad Stadion med fri-idrettsanlegg, kunstgressanlegg og gressmatte for fotball
ligger her.
2. Trøgstadhallen, anlegg for en rekke inne-aktiviteter ligger her. Også 2 musikkbrakker.
3. Trøgstad ungdomsskole ligger her med Trøgstad Bibliotek og garderober for
stadionanlegget. En ball-binge ligger her.
4. Skjønhaug Barnehage ligger her. Det er Trøgstads største barnehage.
5. Lysløypeanlegg 2,6km ligger inne i området.
6. Slalåmbakken med vanntårnet ligger her. I slalåmbakken er det bygget lavvo til
barnehagen.
7. Gravstjern ligger her. En friluftsperle med tilrettelagt badeplass og muligheter for
fiske av abbor, gjedde, mort og noe ørret. Om vinteren er tjernet godt besøkt av barn
og eldre på skøyteaktiviteter.
8. Trøgstad fort, tidligere anlegg for Trøgstad Nikebatteri. Er nå i kommunens eie og er
et område for allsidige friluftsaktiviteter.
a. «Fortets venner» har hele tiden nye prosjekter på gang. De har laget et lite
museum som dekker Trøgstad festnings historie. En rekke Nike-effekter er
tilgjengelige på museet. Likedan er noen av de gamle tunellene gjenåpnet.
b. «Gammelteknisk forening» er svært aktive. De har også «et slags museum» der
de har bevart en del gamle jordbruks- og industrimaskiner. Her er det
dampmaskin, gammelt treskeverk, sag, traktorer, gammelt verktøy. Alt
sammen er i god stand og vises fram med «putring og smell» fra tid til annen.
Denne foreningen har tatt godt vare på noen av de gamle bygningene på fortet.
De driver også med loppemarked hver uke. Dette er populært langt utenfor
Trøgstads grenser.
c. Pershytta ligger på toppen av Trøgstad varde, fortets høyeste punkt. Her er det
servering av kaffe, vaffel, solbærtoddy ++ lørdager og søndager både vinterstid
og sommertid. Trøgstad Turlag har ansvaret. Turlaget har også laget en rekke
veivisere i mange stikryss i dette fine turområdet.
d. Det har vært arrangert flere konserter inne på festningsområdet. Lions Club
Trøgstad har hatt ansvar for noe. Trøgstad kommune v/kultur-kontoret har hatt
noe.

9. Det ligger mange bofelt i området: Festningsåsen, Gravsåsen og Gravslia, Åssiden I
og II, Skramrudåsen, Svingen, Svenskedalen. Mellom bofeltene Gravsåsen og
Gravslia er det nylig anlagt en fin mountainbike-bane.
Vi ønsker oss enda flere brukere! Som friluftsområde er nok området et av de finere i hele
Østfold. Bare rett utenfor området ligger hoppbakken Furukollen og skytteranlegget til Trøgstad Skytterlag. Området er attraktivt også for bærplukkere og sopp-sankere.
Kartet, som er nytrykket i februar 2014, er laget i 2 målestokker, 1:7500 og 1:5000. Det er en
revisjon av tidligere kart over området, fra 1999 og 2005. Alle disse er produsert og eies av
OL Pan. Med jevne mellomrom må et slikt kart fornyes, fordi det skjer en del forandringer i
slike nærområder over tid.
Vi som representerer OL Pan og idretten orientering, har et ønske om at flest mulig skal få
oppleve hvor fint det er å bevege seg i skog og mark!
I tillegg til dette kartet har klubben vår disse tilbudene til våre medborgere i bygda i 2014:






I mars og april vil vi ha 2 timers kurs i orientering på trinnene femte, sjette og sjuende
klasse på alle barneskolene, altså Havnås skole, Skjønhaug skole og Båstad skole.
I april og mai vil OL Pan komme med et gratis tilbud til alle, unge og gamle, om
nybegynnerkurs i orientering. Det er praktisk rettet med gode intruktører.
I mai blir det lagt ut TUR-ORIENTERING. Her kan alle for en veldig rimelig penge
kjøpe seg en konvolutt som inneholder alt for å kunne oppleve denne fine formen for
trim. Informasjon om dette kommer i lokalavisen etter hvert.
I mai vil klubben, slik vi har gjort over flere år nå, invitere de samme elevene vi skal
kurse i mars-april til en aktivitetsdag ved Gravstjern.

Vennlig hilsen oss i OL Pan
v/kartansvarlig Harder Sandvik

