Blixøya rundt.
Vi tar utgangspunkt fra Mosseporten: Følg riksvei 120 til du har passert Rødsund bru. I
veikrysset straks etter bru tar du til høyre (rett fram) og følger rv. 115 videre i ca. 2 – 3 km.
Ved Sanderød (200 m. før du krysser Hobølelva) tar du til høyre og følger veien til
Grepperød. Ved Grepperød deler veien seg til Mosseros og Kjærnes. Kjør mot Kjærnes. Neste
veikryss er Kjela. Parker her. Til venstre, bak postkassene, ser du en jettegryte.
Du skal gå veien til høyre hvor det også står et skilt som viser veien til Blixøya. Etter ca. 1, 5
km. får du vestre Kjærnes (hvor TV-programmet ”Hver gang vi møtes” ble tatt opp) på
venstre hånd. Et nytt skilt viser veien videre og du følger denne til du kommer til brua. Til
venstre ser du noen hundre meter unna husene på gårdsbruket Blixøya. Følg veien dit. Fra
gården følger du stien ganske nær vannet videre øst- og så sørover. Du følger stien nær vannet
og går ikke bilveien til høyre. Langs vannet er det flere fine rasteplasser. Etter en drøy km. går
stien opp en bratt fjellskråning. På toppen finner du en god del stein. Dette er restene etter en
gammel gravplass.
Du får etter hvert fin utsikt over Storefjorden i Vansjø og i det fjerne ser du Råde kirke og
vanntårnet om det er klarvær.
Da du passerer ei hytte, går stien ganske bratt nedover til vannet igjen. Dette smale partiet er
forbindelsen mellom det øvre og nedre Vansjø og kalles Sunda. Den første øya er Furuholmen
og så kommer du til Abbor`n. Ved lavvann kan du komme tørrskodd over til Abbor`n. Du vil
se av slitasjen på øya at Abbor`n er mye brukt som rasteplass. Om du har gått ned til Abborn,
må du gå noen meter tilbake for å finne stien videre. Den går ikke helt i vannkanten, men det
er bare å følge stien til du kommer til to stolper med en transformator. Oppe på åsen vil du
skimte en hytte. Følg stien opp til hyttene og veien videre tilbake til Blixøybrua og Kjærnes.
Turen rundt øya er ca. 3,5 km. lang. I tillegg får du turen fra Kjela til Blixøybrua, ca. 2 km.
Stien rundt øya er godt synlig men ikke merket. Du går hele tiden på ei øy og kan derfor bare
følge vannkanten uten fare for å gå deg bort.
Det er gode muligheter til fiske og bading under veis, om noen har lyst til det.
Fram til 2. verdenskrig og også litt etter, ble det fløtet tømmer i Vansjø. Tømmer fra Våler og
Svinndals skoger ble fløtet gjennom Sunna til det Vestre Vansjø og vider til sagene i Moss.
Det finnes flere bøker om Vansjø og disse antas å være til utleie på bibliotekene i distriktet.
GOD TUR !

