Velkommen til
Aurskog-Høland!
Aurskog-Høland kommune ligger i nord-østre del av Viken
og er en stor skogbruks- og landbrukskommune med
17 750 innbyggere (2021). Kommunen har en rik industri
historie med Urskog-Hølandsjernbanen, tømmerfløting i
kanal og vassdrag, slag mot svenskene, okkupasjonen under
2. verdenskrig, flyktningeruter, skogfinneplasser og bygdetun med bygninger fra 1600-tallet.
I kommunen har vi åtte tettsteder:
Aurskog, Løken, Fosser, Momoen, Setskog, Rømskog,
Hemnes og kommunesenteret Bjørkelangen.
Målestokk: Fullstendig på jordet!

Det er kort vei til Aurskog-Høland, kun én time fra Oslo
og én time fra Sverige.
Vi har et bredt og rikt tilbud av friluftsliv, natur- og
opplevelsesbaserte aktiviteter og reiselivsmål.
Med store skogområder, rikt plante- og dyreliv, over 300
vann, innsjøer og vassdrag, et stort utvalg av tilbud som
shopping, kafé og restauranter, kulturhus, idrettsanlegg,
severdigheter og spa finnes det opplevelser for alle og
enhver i Aurskog-Høland.
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Turistinformasjonen
ligger i bensinstasjonen YX 7-Eleven i Bjørkelangen.
Her finner du kart, informasjonsbrosjyrer og trivelige ansatte
som kan bistå deg i det du lurer på om kommunen.
Adresse: Kompveien 2664 Bliksrud,
FV170, 1940 Bjørkelangen
Tlf. 63 85 66 95
Mer informasjon finner du på nettsiden vår:
www.aurskog-holand.kommune.no
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Friluftsliv
Med over 300 innsjøer, vann og vassdrag kan AurskogHøland kalles «De tusen sjøers kommune». Vi har et stort
naturmangfold, med mange forskjellige naturtyper og
arter. Her er det er gode muligheter for jakt og fiske, samt
turer i skog og mark, både sommer og vinter.

BADEPLASSER OG BADEANLEGG
Vi har flere vann og mange badeplasser i kommunen vår.
Du finner oversikt over badeplasser: www.aurskog-holand.
kommune.no/innhold/natur-friluft-og-miljo/friluftsliv/badeplasser
Foretrekker du å bade innendørs, kan du prøve det flotte
badeanlegget Bjørkebadet.

I kommunens skoger er det gode muligheter for bærsanking, turgåing og overnatting. Lag og foreninger har merket
turstier rundt i kommunen. Flere turmål har turkasser med
bok, og det finnes også turhytter med overnattingsmuligheter. De mest kjente turmålene er Elgheia og Haukenestårnet.
Sistnevnte har også hytte man kan leie.
For å finne merkede turløyper, sjekk ut Mangenfjellet
Turlag sine kart: www.mangenfjellet.no eller ut.no
Det jobbes med et nytt og oppdatert turkart for hele
kommunen. Dette vil være til salgs på blant annet
turistinformasjonen og innbyggertorget på rådhuset.

UTSTYR TIL UTLÅN ELLER LEIE

Det er gode muligheter for å fiske abbor, ørret, gjedde, ål,
flere arter karpefisk og lake. For å kunne fiske i vann og
innsjøer må du sikre deg fiskekort.

Trenger du å låne eller leie utstyr til camping-, ski- eller kanoturen, kan du få tak i dette ved Aurskog-Høland Frivilligsentral.
Denne finner du på Bjørkelangen stasjon, Stasjonsveien 63,
1940 Bjørkelangen. Du kan også leie utstyr på Halsnes
friluftssenter, 1970 Hemnes.

Les mer om fiskekort og fiskemuligheter hos Aurskog-Høland
Fiskeadministrasjon: www.ahfa.no

BÅTPLASSER OG GAPAHUKER

FRITIDS- OG SPORTSFISKE

JAKT
Som den største skogbrukskommunen i Viken og Oslo finnes
det store muligheter for jakt. Du kan jakte på både småvilt
og storvilt i skogene i kommunen, og du finner både elg, rådyr,
gaupe, bever, hare og ulike type fugler. Før du drar ut på jakt,
må du ta jegerprøven, ha godkjent vald- og fellingstillatelse og
kjøpe jaktkort fra de lokale jeger- og fiskerforeningene.
Du finner mer informasjon om jakt og fiske: www.aurskogholand.kommune.no/innhold/natur-friluft-og-miljo/jaktog-fiske
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TURSTIER OG OVERNATTING

I Aurskog-Høland finnes flere båtplasser man kan benytte
seg av og leie. Den mest populære er båtplassen på Skulerud
Gjestehavn. Du kan lese mer om tilbudet på Skulerud på side
14 i brosjyren. Det er ulike regler for å ferdes i kommunens
innsjøer.
Les mer om motorferdsel på innsjøer og vann på:
www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/naring-etablering-og-landbruk/motorferdsel-i-utmark-og-vassdrag
Gapahuker med mulighet for både bål, overnatting og
dagsturer er også tilgjengelig.
Les mer om gapahukene: www.visitoestfold.com/no/
haldenkanalen/overnatting/Gapahuker

Aurskog Sparebank er banken med hjerte for kundene,
lokalt næringsliv og gode lokalsamfunn. Hos oss får du
personlig og god rådgivning tilpasset dine behov.
Vi er lokalbanken for alle på hele Romerike.
Telefon:
63 85 44 40
Nettside:
www.aurskog-sparebank.no
Aurskog | Bjørkelangen | Jessheim | Sørumsand | Årnes

Senk skuldrene hos oss på

Et flott nyoppusset resort med spa
Nydelige mat- & drikkeopplevelser
Vakker natur God service

Norges vakreste skogsspa!

Vortungen, Rømskog
E-post: booking@romskogspa.no
Tel: 69 00 25 80
romskogspa.no

Kilingmo Alpakkagård
På Killingmo Gård i Aurskog kan du få et
uforglemmelig møte med en nydelig alpakka,
handle i gårdsbutikken og overnatte i glassiglo i skogen. Du kan også leie lokalet
Stabbursloftet til mindre selskaper.

Informasjon om åpningstider og bestilling
finnes på Facebook og nettsiden vår:
• www.alpacagarden.com
• Facebook: Killingmo Gård
• Instagram: Alpacagarden
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Velkommen til Setskog
Landhandelmuseum
SETSKOG LANDHANDELMUSEUM er et av Norges største
landhandelmuseer med en samling på ca. 15 000–18 000
forskjellige butikkvarer fra perioden 1935 til 1976.
Bevart i samlingen er Per Jahres herresykkel fra 50-tallet
og Bjørg Jahres damesykkel fra 60-tallet, begge av merket
Trygg fra P.T. Hellebergs butikk i Lillehammer. I tillegg har
museet en Bedford lastebil fra 1959 og en Ford Taunus 12M
personbil fra 1964.
Setskog Landhandelmuseum oser av lokalhistorie.
Her finner du reklame for Bøens bilverksted og bensinstasjon, skiltet fra A. Helleruds fiskebil samt gjenstander fra de
andre butikkene i bygda.
Høsten 2008 ble butikkscenene til filmen Knerten spilt inn
her, og året etter ble oppfølgeren Knerten gifter seg spilt inn.

Vi har åpent alle helger i juni, juli og august
og ellers etter avtale.
• Ta kontakt på tlf. 47 34 84 57 eller 41 37 43 54
• Adresse: Setskogveien 1412, 1954 Setskog
• www.setskoglandhandelmuseum.com

Moro på Snurrepiperi
Museum
AURSKOGS STORE SØNN,
oppfinner og tidsfarer Antonius
Grønning får sitt eget museum!
Se kontoret og tidsmaskinen hans,
og skatter fra reiser i fortid og
fremtid.
Finn ut mer om Aurskog-heksa
Anabelle Luna, let etter det hemmelige kammeret med skrekkkabinett, gå på«Fake news»-jakt,
eller spill museums-bingo. Lær mer om historiske figurer, løs
mordgåten, eller opplev spøkelser på museet ved midnatt.
I tillegg rommer museet en unik Disney-animasjon, Flåklypasamling, en av verdens største samlinger av kostymer og
rekvisitter fra tv-serien Dynastiet, samt andre filmer og
tv-serier. Se den ekte dukken av bjørnen Colargol, en Oscarstatuett eller Greta Garbos signerte hatt. Figurer fra kjente
og kjære eventyr og vintage-leker fyller montrene
– det er masse å se for alle aldre, i et museum du aldri har
sett maken til.

Museet åpner etter planen i 2022 i Aurskog Senter.
Billetter til de ulike omvisningene vil bli tilgjengelig online.
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Delta på vikingmarked eller ta med bilen og bli med på
Motorhistorisk høstfest på Aurskog-Høland bygdetun.

Bygdetun og prestegård
AURSKOG-HØLAND BYGDETUN har vært en viktig møteplass på Hemnes i over femti år, og består av bygninger fra
hele Aurskog-Høland kommune. Vi har et stort og åpent
område med rom for lek og moro i historiske omgivelser.
Både innendørs- og utendørsaktiviteter arrangeres hele året,
og vi tilbyr kurs og foredrag. Kom og se den flotte Husmors
hagen fra 1950-tallet, eller delta på konserter og familiedager. Du kan bli bedre kjent med bygningene gjennom
informasjonsskiltene eller en omvisning. Skann QR-koden
og bli med på barnestafetten.

Aur prestegård – en møteplass for kultur,
tradisjon og opplevelser
AUR PRESTEGÅRD er et kultursenter med utstillinger, konserter, kurs, møte- og utleielokaler til livets store begiven
heter. Aur er et sted for bevaring av gamle tradisjoner og
kulturformidling i lokalsamfunnet. Stikkord: opplevelser,
historie, kultur, tradisjon, kunst, husflid, menighetsarbeid,
temautstillinger og gjenbruksbutikk.
Forpakterboligen er fra 1703, stabburet fra ca. samme tid og
presteboligen er fra 1850. Disse tre bygningene er fredet,
som de eneste i Aurskog-Høland. Låven er bygget rundt
1950, og gården var i sterkt forfall da bevaringen startet i
1982. Tunet og alle byggene er nå vakkert restaurert.
Det er anlagt en generasjonspark for alle med balanse
apparater og boccia-bane. Velkommen til gards!
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• Adresse: Tønnebergveien 9, 1970 Hemnes
• Tlf. 40 42 92 63 • Nettside: mia.no

• Adresse: Presteboligen, 1930 Aurskog
• Nettside: aur-prestegaard.no

Kurøen, Urskog fort og
Fuglekikkertårnet
KURØEN er et kombinert bygdetun og kultursenter som
ligger barnevennlig og idyllisk til på solsiden av Rømsjøen,
kun 40 minutters kjøring fra Bjørkelangen. Gårdens historie
går tilbake til 1599. Låven er fra 1800-tallet. Her fins tømret
vedskjul, stabbur og smie. Rømskog kommune overtok gården som gave fra søsknene Melleby i 1986.
Det vakre friluftsområdet er flittig brukt til rekreasjon
av både lokale og tilreisende. Vinterstid er Kurøen et fint
utgangspunkt for isfiske og skøyteopplevelser, om isen er
sikker. Om sommeren er den fine sandstranden et ypperlig
badested, og de romslige grøntområdene frister til aktivitet
og lek. Fra Kurøen kan du starte turen i kano, på sykkel eller
til fots langs merkede turstier.

Fra midten av juni til midten av august
serveres det rømmegrøt, spekemat, vafler m.m.
hver lørdag og søndag på Kurøen Bydetun.
• Se oppdatert info på Facebook: Kurøen Bygdetun

Veibeskrivelse: Fra rv. 21, følg skilting til Rømskog kirke og
fortsett ca. 1 km, totalt cirka 2,5 km. Her finner du parkering og
offentlig toalett som er åpent fra medio juni til medio august.
URSKOG FORT er et friluftsmuseum og kulturminne som er
døgnåpent hele året. I historiske omgivelser kan du la barna
utforske underjordiske tuneller eller ta ettermiddagskaffen
mens du nyter den flotte utsikten. Festningsverket ble bygd
mellom 1901 og 1903, og fikk en viktig forhandlingsrolle ved
unionsoppløsningen i 1905. På området står fortsatt den
staselige kommandantboligen og kasernen hvor soldatene
holdt til. Det er god utsikt mot Liergårdene og Bjørkelangen.
Rotaryklubben og Venneforeningen gjør en stor innsats
for å gjøre Urskog fort til et ideelt turmål. Det er utplassert
benker og griller til fri benyttelse.
Veibeskrivelse: Det historiske anlegget ligger mellom Aurskog og
Bjørkelangen. Fra rv. 170, følg skilting til Urskog fort, ta til høyre
på Dingsrudveien. Avpass fart gjennom gårdstun og til høyre.
Bratt stigning. Parkeringsplassen ligger i umiddelbar nærhet til
fortet. Fra rv. 170, totalt cirka 2,7 km.

• Et besøk på Urskog fort tar deg tilbake til en spennende
tid. Her ser du spor etter skyttergraver og kanonstillinger
• Venneforeningen tilbyr omvisning på forespørsel,
ta kontakt med kommunen på tlf. 63 85 25 00
• Adresse: Urskog fort, 1930 Aurskog • ww.urskogfort.net

Yrende fugleliv i Fuglekikkertårnet
Med en flott informasjonsplakat laget av kunstner Axel
Thorenfeldt er fuglekikkeplassen en perfekt plass for fugle
interesserte. Kjelle videregående skole eier både skog,
jordbruk og et våtmarksområde som grenser til skolen og
Bjørkelangen.
I årene fremover skal våtmarksområdet tilrettelegges
for å bidra til læring for elever i barnehage, grunnskole og
videregående skole, samt lokalbefolkningen. Det er stort
fokus på å ivareta det biologiske mangfoldet og bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget. Prosjektet «Kjelle-engen
våtmarksområde» er et samarbeid mellom Aurskog-Høland
kommune, grunneiere, NIVA, NINA, Miljøforvaltning i Viken
og Vannområdet Haldenvassdraget.
Kjelle videregående skole tilbyr Naturbruk med fordypning
i skog, landbruk eller dyrefag, og vg3 Naturforvaltning.
Dette er en spennende utdanningsretning for elever som
har interesse for natur og landbruk.

• Fra skolens fuglekikkeplass åpner et yrende fugleliv seg
gjennom Swarovski-kikkerten
• Adresse: Haneborgveien 32, 1940 Bjørkelangen
• www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter2/
se-fuglelivet-pa-kjelle-engene--ny-fuglekikkingsplass
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BJØRKEBADET stod ferdig høsten 2018 med offisiell
åpning 1. november i kommunesenteret Bjørkelangen. Her
finner du 25-metersbasseng, terapibasseng med hev- og
senk-bunn, plaskebasseng for de minste, velvære-avdeling
samt tørrbadstuer i hver garderobe.
Vi på Bjørkebadet ønsker å skape et godt og aktivt møtested
i kommunen. Flere dager i uken er det skolesvømming. På
kveldstid i uken arrangeres det kurs for baby, barn og ungdom av eksterne aktører. Bjørkebadet arrangerer også flere
aktiviteter selv som passer alle og enhver: vanngymnastikk,
vannaerobic, svømmesamling, svømmestevne, badedisco,
badebursdag, PT i svømming, svømmekurs og andre events.
På Bjørkebadet kan du benytte Swimtag for å holde oversikt
over dine treningsøkter.
Se mer informasjon om oss på vår nettside og Facebookside. Vi er også på Instagram og Snapchat, men meste av
kommunikasjonen foregår via Facebook og hjemmesiden.

Bjørkebadet
• Adresse: Bassengveien 2, 1940 Bjørkelangen
• Tlf. 67 20 57 00
• E-post: bjorkebadet@ahk.no
• www.bjorkebadet.no
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Svømmehallen på
Bjørkelangen

Frivilligsentralen
Aurskog-Høland Frivilligsentral holder til på Bjørkelangen
stasjon. Hos oss kan du låne fritidsutstyr gratis, spille
i musikkbingen, bli med på våre ulike aktiviteter, hjelpe til
som frivillig eller få hjelp til diverse.

FOTO: JAVIER BERROCAL

Alle har noe å gi, og alle trenger en hånd.
Vi brenner for at mennesker skal møtes
og berike hverandre. Å bidra for andre
gjennom frivillig innsats skaper ny
mening i livet.

Frivilligsentral på Bjørkelangen stasjon
• Adresse: Stasjonsveien 63, 1940 Bjørkelangen
• Facebook: Aurskog Holand Frivilligsentral
• Mer info på: aurskog-holand.frivilligsentral.no

KulturArena
Aurskog-Høland
KULTURARENA AURSKOG-HØLAND har ansvar for
kommunens kulturlokaler. Dette omfatter booking og
markedsføring, samt utlån/utleie av lokaler, utstyr og
scenetekniker. I våre saler på Bjørkelangen, Hemnes og
Rømskog er det et mangfoldig tilbud av kino-, konsert-,
teater- og andre kulturforestillinger som bidrar til
å fremme kommunens rike kulturliv.

• Alle henvendelser skjer via e-post: bookingkultur@ahk.no
• Nettside: www.ahk-kulturarena.no/kulturprogram
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Skogfinneplassen Mikkelrud
Skogfinneplassen, husmannsplassen og småbruket Mikkelrud
ligger langs Nordre Mangen vei i Aurskog-Høland kommune.
Dagens eiere, Anne-Lise Torvund og Tore Ovlien, har siden
2010 brukt utallige timer på å restaurere de gamle bygningene. Bygningsmassen på Mikkelrud består i dag av hovedhus, stabbur, låve og sauefjøs.
Mikkelrud ble først omtalt i 1723. Det vi vet med sikkerhet,
er at finnen Johan Larsen Savolainen kom til Mikkelrud i
1797. Dagens bygningsmasse er autentisk fra tidlig 1800,
låven er fra 1805.

Mikkelrud omkranses av 40 mål med slåttemark og vernet
blomstereng. Hele plassen er i en fredningsprosess og vil bli
tatt vare på som et minne om skogfinnene i Akershus.
Vi tar imot besøk etter avtale
• For øvrige arrangement se
vår nettside: www.mikkelsrud.no eller
• Facebook: Skogfinneplassen Mikkelrud

Vi takker våre
samarbeidspartnere

12

Løken

Flyktningeruta og
Norsk Grenselosmuseum
FLYKTNINGERUTA er en ca. 12 mil lang tursti som går
gjennom flere områder der flyktningelosene førte folk i
sikkerhet til Sverige under 2. verdenskrig.
Flyktningeruta ble innviet 9. juni 1995 i forbindelse med
50-årsjubileet for frigjøringen. Ruta starter ved Skullerud
stua i Oslo og går gjennom Østmarka til Enebakk og Øyeren.
Fra Enebakkneset går den over Himdalen, Hjellebøl,
Amundsetra, Kjersund bru, Hallangen, Steinby og Malnes
til Grenserøys 53. Derfra går ruta gjennom Nissedråga til
Skjølåen og Norsk Grenselosmuseum.
Stien går gjennom tett gammelskog, åpne fine furuåser og
myrer, langs bekker og tjern. Den krysser flere veier og det
er derfor lett å gå deler av ruta for de som ønsker en kortere
tur, dagstur eller overnattingstur med telt.
Les mer på: ut.no/turforslag/1115777

Informasjon om Flyktningeruta, eventuelt guiding:
• Magne Malnes, Setskog tlf. 92 61 73 20
• Erik Hannestad, Hemnes tlf. 48 99 25 30
• Helge Johansen, Oslo tlf. 97 03 87 28
Flyktningeruta er en av de 14 historiske vandrerutene,
et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren. Den ender
opp på NORSK GRENSELOSMUSEUM på Skjølabråten ved
Vestmarka i Eidskog kommune, og har samme innkjøring
som Sootkanalen.
Formålet med Norsk Grenselosmuseum er å drive museumsvirksomhet som forteller om grenselosenes og kurerernes
liv og virke under okkupasjonen 1940–45. Herfra er det
kun et par kilometer til riksgrensen mot Sverige. Her fant
et stort antall flyktninger og kurerer et tilfluktssted før den
farlige ferden mot friheten.
Vi holder foredrag på ca. 20 min (ev. utendørs)
og viser filmen Flukten fra hakekorset i filmsalen, ca. 25 min.
Kr 100,- pr. person, Vipps eller kontant.
Vennligst merk Vipps- betalingen med «billett».

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon gikk Flyktningeruta i anledning 75-årsjubileet for frigjøringen i 2020.

Norsk Grenselosmuseum
• Adresse: Sootkanalveien 118 Vestmarka
• Åpningstider 2022: Kl. 12:00–15:00
• Omvisning med foredrag kl. 12 og 13.30
hver søndag fra mai til og med august
• Kun åpent på forespørsel i september
• Museet er stengt fra 30. september
• Kontaktperson og omviser
Vidar Hansen tlf. 95 83 05 22
• Leder Magne Malnes tlf. 92 61 73 20
• E-post: magne.malnes@gmail.com
• E-post: flyktningeruta@gmail.com
• Facebook: Flyktningeruta Norsk Grenselosmuseum

Tyrihjellveien 1,1960 Løken • Tlf. 63 85 05 55/988 66 333
E-post: tom.rolfson@re-to.as • www.gaardsmotel.no
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Badeplass og bryggeplasser for båt
Det er to bryggeanlegg på Skulerud. Velforeningen har
det største bryggeanlegget. Kanalselskapet har ei mindre
brygge lengst sør med 6 faste årsplasser på venstre side.
På høyre side av brygga er det døgnplasser som fritidsbåter
kan benytte mot en mindre avgift. Noen få hundre meter sør
for Skulerud brygge finner man en badeplass.

Bobilparkering
I lokomotivstallen er det helgearrangementer og åpen kafe
drevet av lokale entusiaster og matprodusenter.
• Adresse: Skulerudveien 655, 1970 Hemnes

Skulerud – stedet der vann,
vei og bane møttes
SKULERUD STASJON OG TERTITTBANEN ble åpnet i
1896, men dessverre lagt ned i 1960. På Skulerud var det
stor aktivitet, med både sagbruk, brusfabrikk og hotell.
Veien sørfra ble faktisk ikke bygget før på 1930-tallet, da
forstår man hvor viktig båttrafikken, og i særdeleshet DS
Turisten «Dronninga» var for aktiviteten i området.
Les mer på: www.visitoestfold.com/no/haldenkanalen/
Om-Haldenkanalen/slusesteder-og-knutepunkter/
skulerud-knutepunkt

Det er tilrettelagt plasser for bobiler rett ved lokstallen,
med strømuttak på stedet. Prisen er kr. 200/døgn og vippses
til nummer oppgitt på skilt. Servicehus finnes på stedet
med tilgang til dusj, vann og toalett. Tømmemulighet for
bobiler finnes bak servicebygget. Nøkkelkort kjøpes av
Skulerud Vel v/Arve Dahl eller ved å kontakte Kanalselskapet
på info@haldenkanalen.no eller 69 81 12 00.

Overnatting på Smia
Via Oslofjordens friluftsråd kan man leie seg inn på Smia.
Her er det sengeplasser for inntil 6 personer.
Les mer på: www.oslofjorden.org/produkt/smia

Hytteutleie ved Skulerudsjøen
Med idyllisk beliggenhet nært Skulerudsjøen og Halden
kanalen kan du leie hytte med fem sengeplasser. Her er det
hjemmekoselig med enkel standard, muligheter for fiske
hele året, båtutleie og utleie av annet vannutstyr. Nært til
badestrand med sommerkafé ved brygge, 15 min til sentrum,
40 min til Sverige, en time til Oslo/Gardermoen.

Lokstallen og jernbaneskinner
Haldenvassdragets Kanalselskap AS har evigvarende disposisjonsrett på Skulerud brygge med tilliggende bygningsmasse, bortsett fra Grendehuset. Fra og med 2013 kom
Haldenkanalen inn på Riksantikvarens bevaringsprogram for
tekniske og industrielle kulturminner som et av 15 anlegg i
Norge. Lokstallen ble satt i stand etter sitt originale utseende
i 1955 med økonomisk støtte fra Riksantikvaren. Videre er
det lagt ned ca. 700 meter med jernbaneskinner som viser
hvordan miljøet en gang var. Skulerud var endestasjon for
Urskog-Hølandsbanen som gikk mellom Skulerud og Sørumsand. Denne ble populært kalt Tertittbanen. «Den store
rundreisen» var et kjent reisemål fram til nedleggelsen i 1960.
Reisende tok da toget fra Oslo til Halden, og DS Turisten
videre opp Haldenkanalen til Skulerud. Derfra hoppet man på
Tertittbanen videre til Sørumsand og toget tilbake til Oslo.

Kontakt
• Novasol tlf. 21999000
• Hus-ID 37326
• Utleier: Britt Olsen tlf. 41 54 21 87
• Behimveien 168, 1970 Hemnes

En teatergruppe som fokuserer på
å finne gull i egen skog.
Stykkene lager vi sjøl og historiene
finner vi rett rundt hjørnet.
Fosserveien 213, 1963 Fosser
E-post: bygdetruppen@gmail.com
www.smia213.no
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Hvis du ønsker å overnatte på Kjøltjernhytta,
kontakt Mangenfjellet Turlag tlf. 97 55 05 20
• Les mer på: www.mangenfjellet.no

Mangenfjellet turlag
Mangenfjellet er et eldorado for friluftsliv med endeløse
skogsveier som egner seg for sykkelturer, Mangenvassdraget
for kajakk- og kanoturer og stier til spennende turmål.
Vår anbefaling nr. 1 på lista er turen inn til KJØLTJERNHYTTA
ved det idylliske vannet Kjøltjernet med fiske- og bademulig
heter. Turen starter fra Saugmyra på Nordre Mangen Veg.

etter hvert kommer du opp i retning Bergmyra – her er det
viktig at du tar av fra vegen og følger stien (ikke skiløypa
– godt merket). Herfra er det ikke mulig å gå feil. Du er i et
flott turterreng på fin sti. Ta en stopp ved gapahuken – og
du er klar for de siste 2,5 km inn til Kjøltjernhytta. Her er
du virkelig på Aurskog-Hølands tak – på grensen til Nes
kommune, 390 moh.

Parker ved bommen og følg skilting mot Kjøltjernhytta. Fra
Saugmyra tar turen ca. 1 time i rolig tempo – inkludert en
stopp ved vår flotte gapahuk ved Barbrua. Du følger veien i
noen 100 meter før du tar av på sti. Litt stigning i starten, og

Mangenfjellet turlag har over år gjort utbedringer på stien
– og lagt ut klopper der det er bløtt. Ved hytta er det fine
rasteplasser. Returen til bilen følger samme stien tilbake.
God tur!

Ta vare på
din beste venn.
Velkommen til hele Norges
faghandel for kjæledyr.

Siloveien 2
1940 Bjørkelangen

Man. - fre. 08 - 17
Lørdag
09 - 14

Tlf. 72 50 50 50
felleskjopet.no
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Kirkevika camping

Rømskog Spa & Resort

Eidsverket

Høland Gaardsmotell

Overnattingssteder og campingplasser
Kirkevika camping

Nord Steinby Kro & Camping

Vi åpner sesongen 1. mai, og har åpent til 1. oktober.
Vi har flest faste plasser, men har også plass til tilfeldige
overnattinger. Campingen ligger idyllisk til ved Setten,
med fin og romslig badeplass og fine strandlinjer.

Campingen er åpen fra 1. mai til 1. oktober. Vi har både
faste- og døgnplasser. Vi har også kro som selger mat og
drikke. Åpningstider på kroa varierer, men er den er åpen
fredag og lørdag i sesongen. Det er 300 m til Joker Rømskog.
2–3 ganger om sommeren har vi dans.

Kontakt Kirkevika camping
• Tlf. 99 43 45 74
• E-post: kvcas1954@gmail.com
• Nettside: www.campingkirkevika.no/i

Tangen Camping
Helårs campingplass som ligger inntil innsjøen Setten.
I all hovedsak faste plasser, men har også noen døgnplasser
for tilreisende.

Kontakt Tangen Camping
• Adresse: Grasmoveien 11, 1954 Setskog
• E-post: greger_engh@hotmail.com
• Tlf. Greger: 93 69 00 88
• Tlf. Inge: 93 02 40 41
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Kontakt Nord Steinby Kro & Camping
• Tlf. 928 47 982
• For mer informasjon, se Nord Steinby Kro & camping
sin Facebook-side

Rømskog Spa & Resort
Der norsk natur møter luksuriøst design finner du Rømskog
Spa & Resort. Et varmt og innbydende spahotell, som lever
hele året – kun 1,5 time fra Oslo . Vi tilbyr overnatting,
konferanser, selskapslokaler og selvfølgelig spa.

Kontakt Rømskog Spa & Resort
• Adresse: Eikestadveien 95, 1950 Rømskog
• Tlf. 69 00 25 80
• E-post: booking@romskogspa.no
• Nettside: romskogspa.no

Høland Gaardsmotell

Øgard på Finstadbru

Høland Gaardsmotell er et lite privatdrevet motell, med en
lun og hyggelig atmosfære og svært gunstige priser. Vi er i et
område som kan by på mange former for aktiviteter med eller
uten guide, eller et sted å bo hvis du jobber i nærområde,
eller bare ønsker å slappe av.

Vi tilbyr enkel overnatting i autentiske og rustikke gårdshus.
Øgard er en tradisjonell østlandsgård, med egg-, kjøtt- og
kornproduksjon, vi har høner, sau, kaniner, hund og katter.
Har du lyst til å være med i fjøset eller hilse på dyrene på beite? Ta i så fall kontakt om dette. I gårdsbutikken vår kan du få
kjøpt kortreiste produkter Alle utleiehusene har dusj, toalett,
vaskemaskin, wi-fi, fullt utstyrt kjøkken med oppvaskmaskin.

Kontakt Høland Gaardsmotell
• Adresse: Tyrihjellveien 1, 1960 Løken
• Tlf. 63 85 05 55
• E-post: post@gaardsmotell.no
• Bestilling via: no.hotels.com
• Nettside: gaardsmotel.no

Kontakt Øgard på Finstadbru
• Adresse: Borstadveien 118, 1930 Aurskog
• Bestilling via www.airbnb.com
• Eller send e-post til: elfridahuset@gmail.com

Eidsverket

Bjørkelangen Hotell

Eidsverket er et ærverdig gods på Bjørkelangen. Vi tilbyr
overnatting, konferanse og selskapslokaler i historiske og
harmoniske lokaliteter, ro, og direkte tilgang til naturen,
med ulike aktivitetsmuligheter til alle årstider.

Bjørkelangen Hotell har historikk tilbake til 1800-tallet.
I dag tilbys rom utstyrt for selvhusholdning. Alle rom har
eget wc/dusj, TV og internett med fast forbindelse og wi-fi.
Hotellet har myntvaskeri og rikelig med parkeringsplasser.

Kontakt Eidsverket
• Adresse: Glassverksveien 26, 1940 Bjørkelangen
• Tlf. 92 24 64 90
• Bestilling: booking@eidsverket.no
• Nettside: eidsverket.no

Kontakt Bjørkelangen Hotell
• Adresse: Bjørkeveien 2, 1940 Aurskog-Høland
• Tlf. 981 31 216
• E-post: post@bjorkelangenhotell.no
• Nettside: bjorkelangenhotell.no

FLOTTE NATURSKJØNNE OG SOLRIKE HYTTETOMTER TIL SALGS,
NÆR VANN OG TUROMRÅDER.

Idylliske Mjermen har mye å by på sommer som vinter. Unik mulighet!

MJERMEN
HYTTEPARK



Kontakt Aktiv, Kenneth Sverre

Bygdetruppen
på Fosser
Bygdetruppen Teater er et frivillig teaterlag som
drifter SMIA på Fosser på daglig basis. Vi arrangerer
kafétreff, kurs, forestillinger, konserter m.m.
SMIA ble til etter et ønske om å ha et sted å samles
for teaterøvelser, for å opptre og for kunne møte
andre kulturinteresserte. SMIA er blitt en viktig
samlingsplass for folk i nærmiljøet, og er et sted for
utvikling av samarbeid på tvers av ulike kunstarter.

Våre kompetansefelt er:
• kultur- og historieformidling
• instruksjon/regi
• pedagogisk undervisning
• teknisk hjelp med lys og lyd
• administrasjon og ledelse
• nettverksbygging
• søknadsskriving
• skuespill, sang og dans
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Finn oss på nett: smia213.no

FOTO: JAVIER BERROCAL

Alle teaterforestillingene våre har fokus på de gode
historiene som ligger i hjemtraktene. Med representanter fra nær sagt alle tettstedene i kommunen, har
gruppa mye lokalt gull å ta av. Blant medlemmene
finnes det mye kompetanse på kulturfeltet. Det gjør
at vi kan drive aktivt med kurs, arrangementer og
prosjekter.

Golfklubben

Bobilparkering og
-tømmestasjon

Romerike GK ligger midt imellom Finstadbru i nord og
Aurskog i sør på Finstad Gård, og har en av de beste banene
nord/øst for Oslo. Vi er klubben der medlemmer og gjester
alltid tas godt imot, sesongen igjennom, og scorer høyt på
trivselsfaktoren. Vår 18-hullsbane skal inspirere til så vel
sosialt fellesskap som mosjon for alle. Innendørs har klubben
to simulatorer som kan benyttes vinterstid.

I juni 2022 åpnet tømmestasjon og parkeringsplasser for
bobiler på Bjørkelangen. Denne ligger på Bjørkelangen
Næringspark, kort avstand fra fylkesveg 170, og her kan
bobiler få tømt grå- og svartvann

Adresse: Blakerveien 1549, 1930 Aurskog
Les mer på: www.romerikegk.no

Adresse: Nordre Bliksrud vei 19, 1940 Bjørkelangen
Les mer på: www.bobilplassen.no/tommestasjoner-i-akershus

E-post: postmottak@ahk.no
www.aurskog-holand.kommune.no
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