
Quiz-tur rundt Kistefossdammen

Heggedal og omegn Historielag ønsker å kombinere 
turglede og lokalhistorie, og inviterer til to ”quiz-rund-
turer”. En kort og familievennlig tur rundt Kistefossdam-
men, og en lengre runde i Underlandsåsen. 
Underveis finner du lokalhistoriske spørsmål med vari-

erende vanskelighetsgrad. Du kan starte hvor som helst 
på rundturene. Turbeskrivelse med kart og svarskjema 
kan lastes ned fra www.iheggedal.no, fra Heggedals-
postens facebook-sider, og utskrifter legges ut i gangen 
utenfor Innbyggertorget fra 1. juni.

Rundturen vil være stengt mellom post 4 og 5.
Turveien over demningen skal oppgraderes til gang- og sykkelvei, 

og denne delen vil være stengt pga anleggsarbeider.

Post 1: Skilt og oppgave står på endeveggen 
(mot Gjellumvannet) til den røde sidebygningen 
på Heggedal Hovedgård.

Post 6 og 7: Ta en avstikker ned til postene  6 
(“Nyboligen”) og 7 (Friheim).

Post 10: Skilt og oppgave står på langveggen 
av det gule bygget.

Post 11 finnes ikke. Den sto på “Kverna”,     
bygningen som ble revet for noen år siden.

Historielaget merket denne rundturen i 2011, med 14 informasjonsskilt  
som vist på kartet. Det henger nå en quiz-oppgave på hvert av  

informasjonsskiltene.

Postene henger ute til 9. august. 
Svar og vinnere annonseres i Heggedalsposten nr. 4-2020.

Svarark: se bakside!



Navn…………………………………………………………….……………….……  tlf.: ……………………… 

   

Post 
nr. Sted Svaralternativ 

(A, B eller C) 

1 Heggedal Hovedgård  

2 Fossekneika hoppbakke  

3 Damvokterboligen  

4 Kistefossdemningen  

5 Åmot gård  

6 Nyboligen på Vikingjordet  

7 Friheim  

8 Åmotveien  

9 Heggedal Fabrikker  

10 Heggedal Meieri (det gule bygget)  

12 Heggedal Senter (KIWI-bygget)  

13 Heggedal kirke  

14 Heggedal Idrettshall  
 

Frist for innlevering av svar: 9. august. 

Svar kan sendes på mail til d-hen-sa@online.no,  

eller leveres i postkasse merket Heggedal og omegn Historielag, i gangen 
utenfor Innbyggertorget. 

En vinner vil bli trukket ut fra besvarelsene fra hver av løypene. 

Riktige svar og navn på vinnere vil bli annonsert i Heggedalsposten 4-2020. 
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