
Månedens poster mai 2022 

Årets mai-poster ligger langs «Modum på langs/Fiskestien» fra Geithus (Kattfos/Gravfoss) og på Skredsvikmoen.  

Her er et forslag til hvordan en kan ta postene via en ca 5 km lang rundtur. 

Parker ved Skredsvikmoen Barnehage. Gå stien forbi barnehagen og ta til høyre i stikrysset rett innenfor barnehagen. 
Fortsett denne stien nordover til en kommer på det gamle sidesporet til Geithus Bruk. Dette er nå blitt en fin gangvei 
med lys. Gå denne bort til Gravfossveien, videre denne over jernbanebrua. Umiddelbart etter jernbanebrua ser en et 
skilt med «Modum på langs». Skritt over autovernet og følg stien innunder Kattfossåsen. 

Post 1 ligger der Modum på langs stien møter Fiskestien fra Gravfoss i ‘Djupdal’. En kan selvfølgelig velge å gå 
Gravfossveien helt til kraftstasjonen og gå inn Fiskestien derfra. Eller starte ved parkeringsplassen ved kraftstasjonen 
der Fiskestien starter. 

Fortsett så Modum på langs / Fiskestien sørover til Post 2. Denne ligger langs stien litt sør for ‘Kontraskjæret’ 
nesten rett overfor ‘Støa’. 

Fortsett videre sørover langs stien til Post 3 som henger ved gapahuken rett nord for ‘Linnerudstryket’. 

 

Fra post 3 går en så stien østover, krysser jernbanen, går under riksveien og opp til det nyeste boligfeltet lengst sør 
på Skredsvikmoen (Kalagermoen Nord). NB! Du krysser jernbanen på en usikret overgang. Før i tiden sto det ofte ved 
slike overganger ‘Ta dem i vare for tog. Lukk grinden.’ Dette gjelder fortsatt, selv om grinden kanskje kan være 
vanskelig å lukke. 

Fra enden av Fururabbveien på Kalagermoen går man en gruslagt sti nordover til Post 4 som henger ved 
barnehagens nye gapahuk ‘Tyttebærtoppen’.. 

Derfra er det så å følge den gruslagte stien tilbake til Skredsvikmoen Barnehage. Runden er på ca 5 kilometer og en 
kan selvfølgelig gå turen den motsatte veien eller velge et annen sted å starte turen.  

God tur! 
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