
TURER I 
SOLA KOMMUNE

Bilde: Sola Drageklubb



TURLØYPER I SOLA KOMMUNE
Vi håper denne brosjyren kan være en inspirasjon for deg, til å 
bli kjent med nye områder i vår kommune.
Dette er bare et lite knippe av turer en kan ta i kommunen. Du 
kan og gå inn på Sola kommunes nettsider, der finner du flere 
Nærturer beskrevet. De fleste turene er greie å gå, men en god 
trygghet er turstaver.
Vi blir alle oppfordret av våre myndigheter til å være i aktivitet 
så godt det lar seg gjøre for hver enkelt. 
Turbrosjyren blir lagt ut på våre hjemmesider.
www.pensjonistforbundet.no

Vi har et godt samarbeid med Sola Frivilligsentral. De vil gjøre 
det de kan for å hjelpe med turvenn til den som trenger det.
Kontakt Sola Frivilligsentral, mobil: 90 14 26 70

Disse turene er beskrevet i heftet:

    1.  RODAMYR
    2.  SJØBADET/MYKLEBUST
    3.  HESTHOLMEN/MJÅNESHOLMEN/BRUNNAVIKA
    4.  BRÅTAVARDEN/RADARKULÅ/TJELTA
    5.  SOLA RUINKYRKJE/SØR KOLNES
    6.  VIGDELSVARDEN
    7.  HÅLANDSSKOGEN
    8.  ÅSENLØYPA 
    9.  RÆGESTRANDEN/ØLBERG
  10. INDRABERGET/YTRABERGET
  11.  LANGS HAFRSFJORD
  12.  JÅSUND/HAFRSFJORD

GOD TUR!



1. RODAMYR
Start turen ved Tananger ungdomsskole. Gå på baksiden av 
skolen opp bakken til Nypeveien. Ta Smørblomstveien mot nord 
til Rodamyr barnehage og boligblokken. Gå Smørblomstveien til 
toppen, sving til høyre inn i turområdet. Følg turstien til endes til 
du møter Skibmannsveien. Følg gang- og sykkelsti rundt Tanan-
ger ring mot øst, tilbake til ungdomsskolen. 
Turen er ca. 3 km. lang.  

2. SJØBADET/MYKLEBUST
Følg Tananger Ring til lyskrysset. Ta inn mot nord, her er det en 
god parkeringsplass. Gå mot vest på gang- og sykkelsti, følg 
denne ned til sjøen.Her ligger Sjøbadet, med flott utsikt mot 
Rott, Flatholmen og Håstein i vest. Dette er et nydelig sted og 
tilbringe en flott dag i. Badet passer for alle aldre. Det er også 
gode toalettforhold rett ovenfor badet. Følg stien litt tilbake fra 
Sjøbadet og hold mot nord-øst. Her er det og gode rasteplasser. 
Følg stien rundt bebyggelsen til parkeringen.
Turen er ca. 1,2 km.



3. HESTHOLMEN/MJÅNESHOLMEN/BRUNNAVIKA
Ta av fra Tananger veien inn til Hammaren og Danskebåtkai-
en. Det er egen parkeringsplass for turgåere ved begynnelsen 
av turstien mot vest. Følg turstien mot nord. Mjånesholmen er 
endepunktet her, med flott utsikt mot Tananger/Melingsholmen. 
Det er gode hvilemuligheter langs stien.
Ta turen tilbake og gå over den flotte broen til Hestholmen. 
Både til venste og høyre er det en liten sandstrand - et perfekt 
sted for en familieutflukt. Det er og satt opp en stor gapahuk 
med god plass inni og grillmuligheter. 
Ta så turen videre sørover til Brunnavika, en pittoresk liten 
båthavn. På veien står en gammel kanonstilling fra krigen.
Turen er ca 4,4 km. lang. Egner seg for rullator.

4. BRÅTAVARDEN/RADARKULÅ/TJELTA 
Følg rv. 510 til parkeringsplassen til høyre ved Ræge kirkegård. 
Følg Varaheiveien til venstre opp bakken. Nær toppen går det 
en sidevei til høyre mot Radarkulå. Her står en radar for 
innflyvning til flyplassen. Vannbassenget som forsyner Søra-
bygdå med vann ligger også her, I tillegg er det flott utsikt på 
toppen. 
Turen er ca. 1,5 km lang. Egner seg for rullator.

5. SOLA RUINKYRKJE/SØR KOLNES
Start ved Sola Ruinkyrkje. Ta første vei til høyre nedenfor kir-
ken. Følg denne nordover. Equinor sin representasjonsbolig 
ligger på venstre side. Fremme ved Himmel og Hav (NMS sitt 
hotell) står et kapell fra 1950, bygget av Racine Kolnes.
Han var misjonær og virket mye i Kina. Da han var hjemme 
drev han sommerkoloni for barn fra hele distriktet. Han startet 
med en Jernbanevogn som overnattingssted. Deretter fikk han 
satt opp kapellet ved hjelp lokale håndverkere på dugnad. Dette 
ble brukt både som overnattingssted og til forkynning. 
Turen er ca. 1.2 km.



6. VIGDELSVEDEN
Ta av rv.510 ved Regehallen mot vest til Vigdelstranden. God 
parkeringsplass. Følg veien til venstre opp til toppen. Bakken 
opp er bratt, men fin å gå. På toppen  er det en fantastisk 
utsikt. Der har det stått en tidligere værvarslingsvete som det 
ikke finnes rester av i dag. Dette skyldes at det under krigen ble 
satt opp en tysk skytter- og observasjonstilling her. 
I tillegg ble det registrert en gravhaug her på 1900 tallet som ble 
ødelagt under krigen.
Turen er ca. 1.2 km.

7. HÅLANDSSKOGEN
Følg rv. 510 til Rægehallen. Ta Vigdelsveien til Håland skole. 
Følg Hålandsveien til stor parkeringsplass på venstre side. 
Turstien går opp til toppen og rundt hele skogen. Det er flotte 
rasteplasser og lys langs hele stien. Det er nokså bratt opp til 
toppen, men flott å gå.
Turen er ca 2,1 km. Lang. Egner seg for rullator.

8. ÅSENLØYPA
Denne ligger på høyden bak Sola Videregående  og  Åsenhal-
lene. Det går an å gå opp i løypa bak skolen. En kan og starte 
turen ved å kjøre et lite stykke mot Forus, da tar en første vei 
inn til venstre bak Childrens House, barnehage. Kjør ca. 50 m 
inn på veien, der er det parkering. I begynnelsen av stien er det 
flotte utendørs trimapperater.  På toppen ligger Åsenbatteriet 
fra krigen. Der er det 17 anlegg, bygninger, kanonstillinger etc. 
i hele området. 
Turen rundt hele er ca 1.3 km. 



9. RÆGESTRANDEN/ØLBERG
Parkering ved Rægestranden, her er det også sykkelparkering. 
Følg veien inn i hyttefeltet mot venstre. Passer gjerdet og følg 
stien som går nær sjøen. Husk godt fottøy. Det kan være litt 
bløtt enkelte steder på turen. Gå over høyden – her finner du 
bunkerser  fra 2. verdenskrig. Følg turstien til Ølbergstranden.
Turen er ca 5,2 km. lang. Egner seg ikke for rullator.
Gå samme vei tilbake eller følg hovedveien rundt. På veien 
passerer en Ølbergskogen. Det er flott turvei i skogen. Som 
egner seg til rullator. Den er ca 1,5 km. lang. Her er og en god 
parkeringsplass og gode benker. 
Hvis du ønsker å få med deg et unikt kulturminne på denne 
turen, kan du krysse Nordsjøveien i retning Solastranden 
Golfklubb. Ca 100 m inn på veien ligger en parkeringsplass på 
venstre side. Et lite stykke inn i skogen ligger Domsteinane. 
Dette er  et 2 500 år gammelt  Arkeologisk mysterium som er 
gjennreist. Det blir gjerne omtalt som «Norges Stonehenge». 
Dette er  en gammel  ting og kultplass.  
Her finner man også en god og informativ opplysningstavle.



10. INDRABERGET/YTRABERGET
Følg rv.510 fra Sola mot Stavanger. Ta av vegen til venstre mot 
Ytraberget/Sørnesveien, ned til båthavna til høyre i enden av 
bakken. Start turen her, hvor det også er en god parkeringsplass. 
Ytrabergets  venner  har satt opp flotte opplysningsskilt langs hele 
turen rundt Indraberget og Ytraberget. Følg stien helt ut til Ytraber-
get. Her står en Bautastein som ble satt ned i forbindelse med Kong 
Olavs besøk i 1972, da man markerte 1100 år siden slaget ved 
Hafrsfjord og  Norges samling til et rike. Videre kan en følge stien 
langs sjøen til Sørnesvågen og Ormen Lange. Dette kunstverket er 
laget av kunstneren Roland Lengauer og ble satt opp i 1986.
Turen kan være krevende. Den er ca. 1, 6 km lang. Det anbefales å 
ha Turstaver. 

11. LANGS HAFRSFJORD
Fra Ormen Lange og vestover langs Hafrsfjord er det en flott turvei 
som går mot Joa. Det kan være litt vanskelige passasjer et par ste-
der hvor en må rundt Naust, bruk turstaver så går det helt fint. Frem 
og tilbake er denne turen Ca. 2,4 km.
En kan og starte turen fra Sømmevågen, da går en østover.

12. JÅSUND/HAFRSFJORD
Fra Tananger mot Jåsund. Ta av mot venstre ved rundkjøringen der 
som Edens Hage ligger. Ta første vei til høyre, Prestaskjærsveien, 
ta denne helt ned til Hafrsfjord. Der er parkering. Følg stien langs 
Hafrsfjord mot nord. Veldig fin sti å gå. God å gå med rullator. Det 
er en flott rasteplass et lite stykke inn. Gapahuk med Grillplass. Sti-
en kan følges inn i en skog eller rundt bebyggelsen på oppsiden.
Turen er rund er ca. 1, 3 km.  



Vi håper 2021 blir lettere og bedre for oss alle. Vårt ønske 
er at så snart det  blir tillatt vil vi invitere deg som medlem, 
til samlinger i Sola Kulturhus i kafeen. Dette vil bli annon-
sert i Solabladet. Vi legger opp til forhåpentlig, kjekke og 
inspirerende tema/aktiviteter for alle.

Kontaktinformasjon Sola Lokalforening
Marianne Evensen 

Tlf: 91 34 67 57
Mail: janne.evensen@lyse.net

Går du Går du 
over over bekken bekken etter vann?etter vann?

Kontakt oss for en hyggelig prat på tlf. 51 69 99 99
E-post: solatrykkeri@solatrykkeri.no   -   Web: www.solatrykkeri.no

Her er noe av det vi kan tilby våre kunder:
Konvolutter / Kort / Blokker / Hefter / DM / Grafisk design / Flyers
Klistermerker / Roll-up / Skilt / Foldere /Bøker / Banner / Etiketter

Innbinding / Plakater / Foliering / Tagger / Tape / Montering

Vårt mål er å bli et førstevalg for levering av trykksa-
ker til bedrifter i hele Sola kommune. Vi leverer trykk-
saker med høy kvalitet til riktig pris med kort 
leveringstid. Vi skal fortsatt være tilgjengelige, fleksi-
ble og pålitelige i vårt kundeforhold.
Vi håper dette er gode grunner til at du skal velge en 
lokal leverandør neste gang.

Sola Trykkeri & Kopi AS


