Tursti frå Bogneset
Bogneset, Ålesund kommune
Med start frå Bogneset er de�e ein del av ein ﬂo� strandnær tursti som e�er kvart skal gå heilt til Furmyr.
Per januar 2015 går vegen frå Bogneset og slu�ar ved småbåthamna på Hatlevika.
Turstien er eigna for barnevogn og rullestol med hjelpar/motor.
Delar av turstien er eigna for rullestol.
De�e er ein idyll i seg sjølv med småbåthamn, småsteinete badestrand og grusbane. Med ﬂo�e fiskeberg
på svaberga rundt om.
Turstien startar med fast grusdekke og slynger seg fint gjennom terrenget. Den første delen av turstien er
ca 650 m lang og 1,2 km tur/retur. Ved Slevika går turvegen eit lite stykke på veg, før den går vidare med
fast grusdekke gjennom opne områder til ein kjem til busetnaden i Hatlevika. Der går vegen gjennom eit
ﬂa� ope område mellom busetnaden og ﬂo�e naustrekker. Frå Hatlevika og til småbåthamna er det for det
meste asfaltert gangveg, men noko kupert som merka med symbolet for bra� bakke på kartet.
Turen Bogneset-Hatlevika småbåthamn er ca 2 km ein veg og tur/retur 4 km.
Under heile turen er det mange stadar er det le� å komme ned til �øra, og ein passerer område som le�ast
kan skildrast som Ospelunden, Hasselnø�lunden og krabbe�øra.
Kulturminne
To stader er det gravminne frå bronsealder-jernalder. Desse er merka av på kartet.

TURKORT!

Er ein serie om gode nærturar gi� ut av frilu�srådet. Turkortet er synfart i 2014, med a�erhald om nyare endringar.
Turkorta til frilu�srådet kan lastast ned frå www.frilu�sraadet.no/turkort
Utgi� med stø�e frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Frilu�srådenes Landsforbund
Turtips: www.frilu�sraadet.no | www.morotur.no | www.Godtur.no | www.ut.no
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Tursti frå Bogneset
Parkering og buss
Parkering på Bogneset, ved Hatlane barneskole eller småbåthavna i Hatlevika.
Alle bussar stoppar på trafikk-knutepunktet på Moa. Elles går lokalbuss via Borgundvegen.
Gjer vel og sjekk frammr.no eller app’en fram (Møre og Romsdal fylke) for relevante buss-stopp og rutetider.
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