Retur til udgangspunkt
Sydsporet ender ved Rebslagerporten mellem Bymuren 175 og Varmecentralen. Her kan man bevæge sig over på Avedøresletten eller dreje
til højre ad Avedøre Tværvej og retur langs boldbanerne til udgangspunktet - f.eks. Avedøre Idrætscenter. Se nedenstående kort.
Aktivitetsstien kan bruges døgnet rundt.
Sydsporet står til rådighed for
beboere i Stationsbyen og borgere,
som har lyst til en gåtur eller løbetur i
de grønne fredelige omgivelse og for
dem, der vil motionere eller lege og
hygge.
Omklædning, bad, mad og toiletter
Der er toiletter, omklædning og bad, samt svømmehal i Avedøre
Idrætscenter. Der kan købes mad og drikke hos Min Købmand
eller om formiddagen i Café Hjertetræet/Avedøre Kirke. Der er
mulighed for læsning, Wi Fi og toiletbesøg på Avedøre Bibliotek!

Ruten “Sydsporet” er på 3,3 km.

Bymuren 149-155

Aktivitetsstien

Syd
Sporet
Motion, leg, hygge og ophold

Boligafdelingen Avedøre Stationsby Syd har anlagt en aktivitetssti på
ydersiden af Bymuren fra nr. 1 til nr. 175. Stien er beliggende
på friarealer, der vender mod syd og vest.

Bymuren 163

En beliggenhed med mange solskinstimer og på den side af
Bymuren, hvor beboernes haver og altaner er lokaliseret.
Min Købmand
Café Hjertetræet

Idrætscenter

Aktivitetsstien løber parallelt med henholdsvis den regionale
cykel- og gangsti, som forbinder Avedøre Station med Brøndby
Strand, og stiforløbet langs Vestvolden.
Enkelte steder er Aktivitetsstiens forløb sammenfaldende
med disse overordnede stisystemer.

Enghøjhuset

Bymuren 115-117

Avedøre Station
Bymuren 5-7

Bymuren 89-91
Bymuren 55-57 Bymuren 41-43

Bymuren 25-27
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Links:
Se http://www.ejendomskontoret.info/faciliteter/kunst/main.htm
http://www.vestvolden-hvidovre.dk/ramme_Initiativ_Paradislejren.htm

Aktivitetsstien er anlagt med komprimeret belægning af slotsgrus og
belysning i form af pullertlamper, der sikrer lys, orientering og tryghed
i skumringen og når det er mørkt.

Velkommen til den gode løber, der vil have pulsen op
- også i aftentimerne på en oplyst løberute
Velkommen til familierne - til hygge og samvær

Hvad byder Aktivitetsstien på?
Aktivitetsstien
Ved starten af Bymuren møder
man en skulptur og et relief på
gavlen.
Bymuren 1

Bymuren 5-7
Opholdssted ved Bymuren 5–7 ad
cykel- og gangstien langs kanalen.
Området er primært indrettet til
afslapning og leg.
Bymuren 5-7

Bymuren 25-27

Bymuren 25-27
Motionsredskaber, som alle kan få
glæde af, da det er ens egen vægt,
der indgår som belastningen på
redskaberne.
Umiddelbart efter er der 2 store
cirkler med rød gummibelægning
og kurve til basketball.
Bymuren 41-43
Der er en bred vifte af muligheder
for leg, motion, hygge og ophold.
Volleyboldbane, en petanquebane og siddepladser, hvor der
kan grilles, spilles skak.

Bymuren 41-43

Bymuren 41-43

Oppe på bakken kan man nyde
udsigten, hoppe på de 6
trampoliner, der er nedfældet i
græsplænen.
Den store halvmåneformet ”
gryde” kan være rammen om
skovturen, boldspil og kælketuren
om vinteren.

Bymuren 55-57
Aktivitetsstien deler sig. Den ene sti
løber langs en lille sø til Vestvolden.
Her ligger en spændende cykeltræningsbane. Den anden sti løber
langs Bymuren. Mellem træerne ses
Bymuren 55-57
gamle betonfundamenter og en lille
jordhøj! Elementer fra militærforlægningen ”Paradis-lejren”, som blev etableret i 1896.
Bymuren 115-117
Porten ved Bymuren 115-117
fører ind til Hovedstien. Den løber
centralt gennem Stationsbyen fra
Folkets Plads med Min Købmand
og Avedøre Kirke, Café Hjertetræet til Avedøre Idrætscenter og
Avedøre Bibliotek og Fritidsbutikken
op til Store Hus.
En lille lege-plads med store
kampesten fra anlægsarbejdet ved
den nye jernbane i den anden ende
af Avedøresletten er anlagt ved
stien.
Bymuren 149-155
Her kan man prøve en række
motionsredskaber, som er opstillet
langs stien. Efter redskaberne
kan man gå direkte ud til Avedøre
Tværvej eller gå/løbe en tur op ad
bakker til udsigtspunktet/legepladsen, hvor man kan se hele den store
Avedøreslette afgrænset af
Vestvolden. Der er gode
muligheder for at få pulsen op,
samt for familieleg.
Se forslag til slutning på Sydsporet
på næste side

Bymuren 115-117

Bymuren 115-117

Bymuren 149-155

Bymuren 149-155

