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Kampenturen

Om turen
Passer for: Barn, voksne
Lengde: 6,5 km
Varighet: 1 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Belyst: Delvis belyst
Tilgjengelig for barnevogn: Ja
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Kartforklaring

Turvei
Belyst turvei
Snarvei

Beskrivelse
Denne uka går turen til Kampen, med navn etter husmannsplassen i Bjørnstjerne Bjørnsons «Arne».
Du starter ved kuppelhallen og går gjennom den flotte Bjergstedparken. Du følger grøntdraget langs Feisteinveien med
navn etter fyret. Kaptein Mejlænders gate krysses, «Hermetikkens far» og han som får æren av å ha funnet opp
hermetiseringen av brisling. Lekende lett går det opp Leikebakken og Langs Chr Bjellands gate, grunnleggeren av det
største hermetikkfirma i Stavanger.
Du fortsetter via Sjøveien og videre på Høgeveien med fin utsikt mot Byfjorden. Oppe på Tastaveden kan du speide etter
skip slik som rederne gjorde her på 1800-tallet. På grønne buktende stier og trygge broer tar du deg over
Randabergveien og E39. Suset fra motorveien stilner når du varsomt trår gjennom kulturlandskapet og forbi
salamanderdammen ved Vølstadveien. Noen bratte bakker mål til, men snart er du oppe på Byhaugtunnelens tak.
Du passerer Knutmannssteinen og gjør et gjenbesøk hos «Dåsa John» på Byhaugkafeen. Videre gjennom grønne gater
med kjente kunstnernavn til Seehusens gate, en gang byens rikeste mann, som ligger i strøket der velrennomerte
Stavanger-familier hedres ved navn.
Forbi Kampen skole, der kan du ikke lenger bade i stampen, men du kan glede deg over nok en vel gjennomført
hverdagstur helt på tampen.

Tilgjengelighet
Du kan gå turen med barnevogn, men det er tre unntak:
1. Sti ved Tastaveden. Gå heller Fjellstigen - Høgeveien.
2. Sti ved Stemmen. Gå heller Kaptein Mejlænders gate.
3. Sti over Gramstadhaugen. Gå heller Bennetters gate og sti til Peter Reimers gate.

Finner du noe som ikke er i orden langs ruten så meld fra til oss!
Du gjør det enkelt og greit via meldingstjenesten VOF (https://community.onpowel.com/stavanger#/smartcommunityobservation/s1-choose-category)

