Kart nr. 3 – Svinndal varde.
LØYPE NR. 16 – ENGSAND –GRANLI-VARDEN-LUNDERDALEN-RUBERGENGSAND.
Beskrivelsen nedenfor tar utgangspunkt i start ved Engsand – Sæbyvannet (du kan også starte ved
Kjørnsrød, Spjøter, Ulsrød, Lundem og Mellegårdsholtet).
Følg skogsbilveien nordover forbi bolighusene og du kommer til et veidele. Begge veiene kan
følges til Svinndal varde. Jeg regner med at du går til høyre. Følg skogsbilveien som er merket
med blåfarge på trær.
Ved Frølanshytta deler veien seg igjen. Begge veiene er merket med blått. Du skal ta til venstre
over flatehugsten. (Veien til høyre er merket tilbake til RV 115 (Mellegårdsholtet).
Noen hundre meter lenger fram tar det av en sti til Dammen. Du skal følge traktorveien rett fram
til Granli. (Bolighus). Her følger du gårdsveien til venstre, ca. 200 – 300 m, og tar til venstre
igjen opp til vedlageret. Fra vedlageret følger du skogsbilveien videre. Der du skal ta av denne til
høyre, er det godt merket. Her kan du enten gå rett fram opp til Varden (uten merker), eller følge
blåmerkingen til høyre. Nå er du inne på en mindre sti. Følg blåmerkingen og du kommer til et
nytt sted hvor du kan gå opp til varden fra nordsiden (se skilt). Du går ikke opp til Varden, men
fortsetter til husmannsplassen Kølabunn hvor det er tatt ut mye sand. Derfra følger du god
skogsbilvei videre (blåmerket). Bry deg ikke om veier som tar av til høyre, men følg blåmerking
som etter hvert tar av til venstre. Du følger Lunderdalen sydover. På det laveste punktet kan du se
grunnmuren til mølle og sag.
Snart er du ved den 3. stien som går opp til Varden (merket snarvei til Varden). I den første
svingen i nedkjøringen mot Spjøter, kan gående følge blåmerket sti til Ruberg mens syklister
anbefales å følge veien ned til Spjøter. Vær obs på at veien kan være sperret med wire ved
overgangen til dyrket mark. Du tar RV 115 til venstre og tar opp gjennom gårdstunet på første
gård på venstre side (Kjærnsrød). Følg rundt vognskjul og opp bratt bakke til Ruberg.
Du som går, gikk inn på stien fra skogsbilveien og har fulgt blåmerker til Ruberg. Syklisten som
kom opp fra Kjærnsrød, tar første vei til høyre over bekken som ligger i rør gjennom veien.
Gående benytter samme vei. Etter ca. 1 km. er du tilbake ved utgangspunktet. En sti til er merket
fra Ruberg. Denne er beskrevet i løype nr. 17 og 18.
LØYPE NR 17. – ENGSAND –DAMMEN –JOHANBINGEN – RUBERG – ENGSAND.
Følg beskrivelsen for løype nr. 16 forbi Frølandshytta der du ser merking til venstre og skilt mot
Dammen. Følg stien og etter ca. 300 m. finner du grunnmuren til våningshuset på Dammen idet
du kommer ut på den åpne plassen. Fllg stien ned til kloppa over Frubekk og kavlebrua på andre
siden av bekken. Du kommer snart opp på en stor hogstflate, hvor stien er merket opp bakken til
høyre. Går du ut av stien og følger under åskanten, står det skilt der husmannsplassen
Johanbingen lå.
Du er tilbake på stien igjen og er kommet opp dit du ser en skogsbilvei begynner. Her står det et
skilt som viser alternativene Ruberg og Varden. Du tar sydvestover mot Ruberg ved å følge
blåmerkingen av stien gjennom småfuruene. Ved Ruberg kommer du inn på den gamle
Mosseveien, og følger denne mot sydøst over lukket bekk til venstre tilbake til Engsand. Veien til
høyre går ned til Kjærnsrød (nabo til gartneriet) ved riksvei 115.
LØYPE NR. 18 – ENGSAND – VARDEN – JOHANBINGEN – RUBERG – ENGSAND.
Du følger beskrivelsen for løype nr. 16 fram til vedlageret og fortsetter skogsbilveien mot
Varden. Om du fortsetter skogsbilveien uten å ta av mot Varden, kommer du til Johanbingen.
Herfra finner du beskrivelse under løype nr. 17.

