KOLSTAD MED FROGNMARKAS VENNER
Bli med på tur lørdag 12. november, kl.11.00.
Vi starter fra nye Sogsti skole. Ta med gummistøvler og matpakke.

Oversiktskart, Skorkeberg Skog og Kolstad
Parkering Nye Sogsti skole, lokalisert nederst til venstre på bildet.
Side 1 av 2
E-post: redd@frognmarka.no
Web: www.frognmarka.no

Drøbak 6. november 2011

Bli med Frognmarkas Venner på en vandring
blant nylig registrerte kulturminner
Frognmarkas Venner, med vår kunnskapsrike og eminente guide Torstein Aamodt, har gleden
av å invitere til en opplysningstur fra nye Sogsti skole, videre langs vestsiden av Odalsbekken
mot Åsveien. Vi tar også for oss Kolstad og øvrige områder på østsiden av Odalsbekken, fra
Kolstad til Åsveien. Anledningen er det foreliggende forslaget til utbygging her. Akershus
Fylkeskommune har utarbeidet en innholdsrik rapport om de mange funn av automatisk fredede
kulturminner som er gjort på stedet. Vi vil særlig orientere om de spennende funnene av en
rekke steinalderboplasser og fangstsystemer.
Vedlagt følger oversiktskart som viser funnsteder. Illustrasjoner er lagt inn av Frognmarkas
Venner. Utfyllende informasjon kan du også finne på www.frognmarka.no og
www.kulturminnesok.no.
Nå har du en unik mulighet til å få et innblikk i Frogns tidlige historie. Spesielt interessant er
det at dagens barnehagebarn og skolebarn har sine faste aktivitetsområder på tidligere
steinalderboplasser. Turen vil gi et godt innblikk i områdene slik de er i dag med et rikt dyreliv
og vilttrekk som også har vært utnyttet av våre forfedre. Vi legger inn en rast på turen og regner
med å bruke ca. 2-3 timer. Ta med matpakke. Gummistøvler er nødvendig fottøy.
Turen starter lørdag 12.november kl. 11.00 med oppmøte på parkeringsplassen til nye Sogsti
skole.
Veibeskrivelse:
Fra ”Seven Eleven” kjører du Sogstiveien mot gamle Sogsti skole. Ta av til venstre, inn
Ekesvingen. Følg veien fram til nye Sogsti skole sin parkeringsplass. Der møter vi dere.
Velkommen!
På vegne av Frognmarkas Venner,
Øystein Giertsen
45401475

Kjell Lorentzen
90501540

Torstein Aamodt
41761031
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