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Av historisk betydning
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Landbrukskommunen
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Kystkommunen

Langøya

NOAH
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Sommerkommunen
(anmeldelse i TB juli 2008)

Langvannet 

Terningkast 5

Mye futt og fart på land og i vann. Barnas valg.

På land: Fin, men forholdsvis liten sandstrand. Gressplen med 

mulighet for både skygge og sol. To mulige badeplasser, samt litt 

fjell å ligge på.

Til vanns: Velg mellom sand- eller steinbunn. Klart vann. 

Trebrygge ut i vannet. 

Lekemuligheter: Litt lekeplass i vannkanten på sandstranden. 

Brygge med stupetårn og stige.

Parkering: Bra med parkeringsplasser hvis alle parkerer 

strukturert. Cirka fem minutter å gå til strand. 

Toaletter: Fin rød bu nær stranden, men skittent. Utedo med 

papir og vask. Kost og skifterom. 

Handikapvennlig? Ikke spesielt, litt kronglete terreng. Ingen 

rampe.

Sikkerhet: Livbøye.

Ellers: Mye benkplass, til og med en i bu. Flere søppelbøtter, 

samt offentlige grillsteder. Populær for barnefamilier. På kart 

kalles tjernet Langvannet, men følg skilting mot Langevann.

Merkedammen

Terningkast 6

Idylliske omgivelser, rolig og mange oppholdsplasser. 

På land: Nyinnkommet, fin sand til stranden. Fjell å sitte 

på. Koselige omgivelser, mye skog.

Til vanns: Sandbunn med litt småstein og annet bunnrask, 

men klart vann. Ikke langgrunt. Brygge ut i vannet med 

trapp ut i vannet. 

Lekemuligheter: Flytebrygge.

Parkering: Godt med plasser et steinkast fra badeplassen.

Toaletter: I bu noen meter fra stranden, innimellom trærne. 

(Merket med skilt.) To toaletter i samme rom, den ene 

handikapvennlig. Møkkete, men med papir. 

Handikapvennlig? Fin rampe ved siden av sandstranda.

Sikkerhet: Livbøye.

Ellers: Veien ligger veldig tett opptil badeplassen, men 

ingen gjennomgangstrafikk. Gå 200 meter bort fra 

parkeringsplassen, langs vannet, og du får følelsen av å være 

alene og øde. Supre teltmuligheter. Søppelkasser, benker, 

vanntemperaturer, bålplasser, skjermede bukter, rundløype 

og kartoppslag. Alt får du i flotte naturomgivelser.

Sandsletta

Koselig, liten bukt, men ta med nødvendige 

leker og lektyre. 

På land: Fin strand med litt skjell, samt 

romslig gressplen. 

Til vanns: Vannet blir fort dypt, og bunnen 

er litt steinete. 

Lekemuligheter: Her må fantasien settes i 

sving, ingen apparater.

Treningsmuligheter: Volleyball.

Parkering: Ok med plasser, bra i forhold til 

strandas størrelse.

Toaletter: Nye og fine toaletter. Ikke helt 

nyvasket, med overfylte søppelbøtter. 

Handikaptoalett. 

Handikapvennlig?: Ingen rampe, men lett å 

komme seg til stranden over gresset, samt 

litt hard sand. 

Sikkerhet: Livbøye tilgjengelig. 

Kiosktilbud: Minimalt utvalg, vanlige 

kioskvarer. Men bruket er nytt, god 

hylleplass til flere varer.
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Idrettskommunen

Ødegården

Motocrossbane
Toppidrett

Re vidg.skole

Vålehallen,

Bibomyra idrettsanlegg

(gressbaner, sandvolleyball, lysløype, skiskyting, 

miniatyrskyting)

Ramneshallen, 

Bergsåsen idrettspark

(kunstgress, grusbane, lysløype, tennis, sandvolleyball)

Utholdenhet

Håndball

Fotball

http://tb.no/article/20080804/SPORT/765110400/1532/NYHETER09
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Natur og friluft

Ørretfiske

Elgjakt

Merkede turløyper

Idyll?




