
From: Jahn Børe Jahnsen  

Sent: Sunday, May 7, 2017 12:54 PM 

To: aud.soyland@bbnett.no  
Subject: Turvegar og turstigar 

  
Hei 
 
Viser til vår samtale ved boksleppet. Jeg kontakter heller deg først enn en for meg ukjent person i 
kommunen. Ulnes og Svenes Historielag ble nedlagt i 2008 og siden har historiearbeidet i Ulnes vært 
undertegnede. Jeg ga ut heftet om ”Sommarvandringar i Ulnes” i 2009. Der står mange 
turmuligheter. Hvor mye heftet er brukt vet jeg ikke, men jeg har et godt lager ennå. Jeg har fått 
telefon fra Ulnes- og Fødnesåsen grunneigarlag, om at jeg kan sende inn forslag på deres vegne. Om 
jeg forstår rett, er det først og fremst navnet på turvegen dere er ute etter, mer enn målet. Eventuelt 
å foreslå et nytt navn.  
 
På Ulnesåsen:  
En mye brukt tursti fra Fødnesvegen til Bøamyre på Ulnesåsen kan kanskje få navnet Bøamyrstigen? 
Ved Bøamyre er det kasse med gjestebok, og det er nesten daglig besøk der.  To skilt, et venstre og et 
høyre.  
Gamle Kyrkjevegen går mellom Hilmeshaugen og Fødnesbygda. Opprinnelig del av kyrkjevegen 
mellom Fødnes og Sveneskyrkja. Ryddet av undertegnede. Nå del av Pilegrimsvegen. To skilt, begge 
venstre.  
Fra Ellinghaugvegen opp til markering av flyulykke i 1966. Infoskilt satt opp av undertegnede ved 
hjelp av VNK. Navn på stigen???  
Nord på åsen, stig eller traktorveg fra Høgvindvegen opp til gamle Monsestølen. Eneste 
heimstølvollen i åsen, med hjulkoie. Kanskje Monsestølvegen?  
Det går også en delvis merket sti på langs av Ulnesåsen. Neppe mye brukt. Navn????  
 
På vestsida:  
Sleinevegen fra Liaset til Mattisbakke og videre til Rugnus Nystøl. Eldgammelt navn, skal visstnok ha 
noe med slepkjøring å gjøre? Bør utvilsomt navnsettes. Fire skilt, to høgre, to venstre.  
Stigen fra øverst i Steindebakkin til det nedlagte bruket Kølladn er en mye brukt tursti. Ryddet og 
merket av meg. Før sto et skilt Køllavegen ved turstart. Godt navn. Tre skilt, alle venstre.  
 
Så mye i denne omgang. 
 
Jahn Børe 
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