På tur i Rana

I en strekning av 6-7 km har Rana kommune bygd en turvei langs
Revelåga. Turveien er tørr og kan brukes av mennesker med ulikt
funksjonsnivå. Det er satt opp lys langs hele veien.

Om vinteren kjører Mo i Rana Bydrift opp skiløyper langs turveiene i
Klokkerhagen Elvepark.

HUNDEHOLD

30 MINUTTER HVER DAG

Minner om at i forskrift for hundehold i Rana
kommune er det fastslått at det er båndtvang hele
året i Klokkerhagen Elvepark. Minner også om at
«Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks
å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg i
tettbygde strøk og friområder som er allment
benyttet som tur- og rekreasjonsområde»

I Klokkerhagen Elvepark har du en rekke turmuligheter. Det er gåavstand fra Mo sentrum til parken.
Hovedinnfallsportene er Revelneset og ved selve
Klokkerhagen. Her er det etablert områder for gratis
parkering. På kartet på baksiden finner du andre
startmuligheter. Bruk Elveparken hele året til å være
fysisk aktiv minst 30 minutter hver dag.Vinterstid
kjører Mo i Rana Bydrift skiløype langs løypenettet.
Skiløypa kan også benyttes til turer til fots. De
gående må da gå utenom skisporet. I Klokkerhagen
Elvepark er det to lyssatte skileksområder. Englibakkens skilekområde ved Årestua og skileiksanlegget ved Klokkerhagenhuset.
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ÅRESTUA

KLOKKERHAGEN
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Rana Turistforening har merket opp ei løype i
Klokkerhagen Elvepark. Den er merket med små
T-skilt. I en ende er det et informasjonsskilt og i
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BYDELSTRIMMEN

Klokkerhagen er et større tilrettelagt friluftsområde som følger elvebredden langs Revelåga.
I dag er det bygget et omfattende turløypenett med
mange aktivitetstilbud. Løypene er 12 kilometer
lang (tur/retur) og er godt skiltet. På Revelneset
er det bygd ei enkel trimbu.

i Klokkerhagen Elvepark, Mo i Rana

Revelneset er et flott utgangspunkt for turer i Klokkerhagen
Elvepark.
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BRUK KLOKKERHAGEN ELVEPARK

TURMULIGHETENE

ww w.go dtur.no

www.go dtur.no

Kart og informasjon om

www.go dt ur.no

Årestua er et fint turmål. I Årestua kan det grilles og
kokes kaffe. Det er sitteplasser til 20 - 30 personer.
Utenfor Årestua er det bord og benker til 50 personer.
Ønsker du å leie Årestua eller kanoer – kontakt
Rana kommunes Servicetorg på tlf. 75 14 51 80.

Klokkerhagen Elvepark er mye brukt av barnehager, skoler og
frivillige organisasjoner.

andre enden en trimkasse. For hver gang du går
hele turen kan du skrive navnet ditt i boka som
ligger i kassen. Da blir du med i en årlig trekning
av flotte premier.Turen tar om lag 30 minutter.

Sentralt i anlegget er det gressbane, sandvolleyballbane, handicaptoalett, vannpost for drikkevann, lekeplass og rasteplass med dobbel grill.
To mindre gressløkker benyttes til ballspill og
solingsplass. Når temperaturen i elva innbyr til
bading, er det et yrende liv her. Her er også
Klokkerhagenhuset og et naust med kanoer for
utleie.
Ved bruk av elevparken gir friluftsloven deg
både rettigheter og plikter. Husk at du skal forlate
parken slik du finner den. Ta med søppel hjem.
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