
MANGENFJELLET
TURLAG

Mangenfjellet Turlag ble stiftet i 1996 med formål 
om å tilrettelegge for skiglede og naturopplevelser.



Knut og løypemaskinen vår lager de flotteste skispor

Høgmosen på Søndre Mangen

Mangenfjellet – 
 Nord Øst i Aurskog-Høland kommune

Sammen med et 20 talls velvillige grunneiere kan vi på det 
beste tilby 80 km. med skiløyper i noe av det fineste turområ-
de på Romerike. 

De åpne myrområdene på høydedraget mellom Aurskog-Hø-
land, Eidskog og Nes kommuner særpreger Mangenområdet, 
og gir en følelse av å være på fjellet (fra 300–400 moh). Ter-
renget er småkupert og egner seg for folk flest. 

På våre selvbygde turhytter Kjøltjernhytta (2009) og Myrlia 
(2015) tilbyr vi på søndager det en skiløper måtte behage. Her 
finnes også bålplasser der du selv kan ordne deg med ved som 

turlaget har bidrar med. På sommerstid er Mangen et fan-
tastisk område for syklister. På endeløse skogsbilveier finnes 
ingen begrensninger.  

Finn frem et kart og utforsk alle mulighetene. Mangenvass-
draget er også et yndet område for kano og kajakk. 
Mangenfjellet turlag tilrettelegger for utførelse av friluftsliv 
i Aurskog-Høland kommune både vinter og sommer ved å 
preparere, merke og skilte skiløyper og sommerstier. Kort og 
godt folkehelsearbeid på sitt beste – og nesten helt gratis. Vi 
oppfordrer alle våre brukere til å bli medlem og støtte oss i 
dette viktige arbeidet. 
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Kjelle 
videregående skole

Vi tilbyr god lunsj og kaker til kaffen! Kunder kan også hente lunsj og ta med
hjem eller til kontoret.

Trenger dere et hyggelig lokale på kveldstid? Kontakt oss gjerne!

Vi selger blomster etter årstiden, Kjelles egne spekefjøler, blomsterkasser,
fuglebrett, hagemøbler, hundegårder, vedkasser - og mye mer!

Telefon 63 86 28 91/00

Mandag 11.00 - 15.30
Tirsdag til fredag 10.00 - 15.30
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Døgnleie 959,- Døgnleie 639,-

Døgnleie 240,-

Døgnleie 1999,-

Døgnleie 1499,- Døgnleie 2499,- Døgnleie 799,-

Liftutleie fra 1499,-

Alle priser er eks mva, forsikring & frakt

 1,7 tonn
 2,7 tonn

Shell 7-eleven
Bjørkelangen
Tlf. 63 85 66 95

Haneborg as

Lierfoss, 1930 Aurskog, tlf 951 54 696 – 911 17 304

SKOGSENTREPRENØRER
TRANSPORT

Brødrene

Haneborg as

Lierfoss, 1930 Aurskog, tlf 951 54 696 – 911 17 304

SKOGSENTREPRENØRER
TRANSPORT

Brødrene

Autenstubben 10, 1930 Aurskog

Tlf. 918 25 555
post@bmt.as

Alt til konkurransedyktige priser

• Transport av tømmer og
masse 

• Salg av diesel og 
oljeprodukter

• Dieselsalg fra pumpe 
med kortautomat på
Finstadhagen Næringspark,
1930 Aurskog

Tlf. 61 22 00 00 
www.gaus.no

Vælkomme!

gode råd&
byggevarer

Fagkunnskap. Pålitelighet. Service. Siden 1938.

gode råd&
byggevarergode råd&
byggevarer

Grefsen Eiendom as

1930 Aurskog • Tlf. 63 86 33 21 

NYTTEPRODUKTER
SALG - SERVICE - UTLEIE

Ny lokal forhandler av propan-
gass til biler og flasker.

DØGNÅPENT
med kortautomat for bil.
Flaskefylling i våre åpningstider.

Gass – Miljøvennlig og prisgunstig 199,-
10kg gass199,-

Fyll gass hos oss!!

www.otseiendom.no   Parkaden
Hud- og Fotpleie

Massasje

Parkaden
Hud- og Fotpleie

Massasje

ParkAden
Hud- og Fotpleie

Massasje

PARKADEN
HUD- OG FOTPLEIE

MASSASJE

63 85 65 95 	
	

1940	Bjørkelangen	–	Tlf.	63	85	40	40	
www.amundrod-steinindustri.no	

AURSKOG BILSERVICE

www.aurskog-bilservice.no

Tlf. 63 86 23 70 – 1930 Aurskog

Avdeling: Lyd - Bilde - Data

Haldsrud Bilservice, 1930 Aurskog
tlf 63 85 82 00 Bjørkelangen

Aurskog – Bjørkelangen

Telemark Kildevann AS

Skilt T. Kildevann 5x2.5m.indd   1 29.05.13   09.28

Aut. regnskapsførerselskap

Østlid Regnskap AS

FINSTADBRU
KASSEFABRIKK A/S

10 - 20(18)

Lierfoss 
Regnskap

Studio V frisør Sveen 
Tanktransport AS

G R A F I S K  D E S I G N
B E A T E  H A N S S O N

bh

SPONSORER

HOVEDSPONSORER

GENERALSPONSOR

MANGENFJELLET
TURLAG

MANGENFJELLET
TURLAG

Torsdag-fredag 10-19 • Lørdag 10-16  TLF. 63 85 61 08

Torsdag-fredag 10-19 • Lørdag 10-16  TLF. 63 85 61 08

Mandag–fredag 10-19 • Lørdag 10–16 Tlf.: 63 85 61 08

RENING OG HELSE

Ditt lokale treningssenter!
Trening – Gruppetimer – Personlig trening – Fysioterapi  

Kiropraktikk – Naprapati – Massasje

www.auratrening.no – post@auratrening.no – Flatbyveien 13, 1930 AURSKOG – Tlf: 51 31 45 45

 Medlemskap trening 449,– per mnd
 Senior/Student 429,– per mnd
 Ungdomsmedlemskap 270,– per mnd uten binding

TRENING OG HELSE

C a t e r i n g    
&   S e l s k a p s l o k a l e r

www.aurgjestegaard.no
Aurveien 2, 1930 Aurskog Tlf.63 86 32 90

Avdelingskontor 
Bjørkelangen

Bjørkeveien 4, 1940 Bjørkelangen

Kunnskap • Erfaring • Konkurransedyktig pris

Ta kontakt med Randi Høilund
på telefon 900 19 850

www.hoilundrevisjon.no

Kjøp strøm fra din lokale leverandør

Ingen forskudsbetaling

Alt på en faktura, både nettleie og strømforbruk

Du betaler kun for den strømmen du har brukt

Konkurransedyktig pris

Vår lokalkunnskap gir fornøyde kunder

God og tilgjengelig kundeservice

For mer informasjon se vår hjemmeside
www.hsev.no

Avtalen for deg som vil være med i markedet når

innkjøpsprisen svinger. Produktet har ingen bindingstid.

Fordelen med lokal leverandør:

Strøm til innkjøpspris!

 

Kai Buer
+47 980 55 255

kai.buer@online.no

Lars Andrè Buer
+47 922 15 255

larsandre.buer@live.no

Nordre Bliksrud vei 4, 1940 Bjørklangen

Nytt visittkort, Kai Buer.indd   1 19.09.2017   12.22

Gigantprint er en totalleverandør
av profileringsprodukter og trykksaker!

Vi har en bred kompetanse og kan bidra med alt 
innenfor alle ledd når markedsmateriale for din 
bedrift skal utformes.

Telefon: 63 86 40 00 - E-post: post@gigantprint.no - www.gigantprint.no
Finstadhagan 11. 1930 Aurskog

Tegner: Audun M. Strøm (audun@s-dekor.no)

Mail adr.:maxivan@maxivan.no

Prosjekt:

Kunde: Max Ivan LindkjølenSkala:

Dato:15.11.2017 Denne tegningen er beskyttet under lov 1961-05-12

nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven).,

og kan ikke brukes uten tillatelse av Audun M. Strøm

Autorisert forhandler
og installatør

Emblem
 Max Ivan
&      ( Noe mindre enn Max Ivan)
Aurskog kjøtt    ( noe mindre enn Max Ivan)
Delikatesse og Catering AS (liten, kanskje svært liten skrift.)

&
AURSKOG KJØTT
Delikatesse og Catering AS

Torvveien 2, 1940 Bjørkelangen 
www.importex.no 
TLF 926 69 769 

 

Kafé og catering

FARMATEK SHOP AS
Kompveien 2668, 1940 Bjørkelangen
Tlf: 63 85 02 02/ 928 78 341

Besøk oss gjerne på facebook: 
www.facebook.com/dinlokalebandagist/      
eller vår hjemmeside/nettbutikk: 
www.farmatekshop.no/ 

FARMATEK SHOP
DIN LOKALE BANDAGIST

Vi har refusjonsavtale  
med HELFO for utlvering  
av forbruksmateriell på  

blå resept.

Vi tilbyr:  
•  Måling og tilpasning av kompresjonsstrømper  
 og ortoser. Både i butikk og ved gratis   
 hjemmebesøk. 
•  Utsalg av helse og velvære produkter 
•  Gratis hjemlevering av varer er vår service  
 til kunden. 

Velkommen til oss,  
vi hjelper deg gjerne!

Bjørkelangen
Eiebjorkelangen_2x1m_50mmbleed.indd   1 09.03.2017   12.21

Bjørkelangen - Tlf. 63 85 63 88

Bjørkelangen
Mandag-Fredag 10-20  •  Lørdag 10-18

AURSKOG 
GRAVESERVICE

KLIPPESTUA
Sparebankgården - Bjørkelangen

Tlf. 63 85 68 76

Tannlege
Siri Mette Herrem

 
               99 11 25 25 

MNTF
Tannlegene Peter Solem 
og Leif Reier Tønneberg

Bjørkeveien 2, 1940 Bjørkelangen
Telefon: 936 81 797 tittin.foss-haneborg@spray.no

• • •   www.tittin.no   • • •



Mangenfjellet på 

Sommertid
Mangenfjellet Turlag engasjerer seg 
også i arbeidet med å tilrettelegg for 
aktivt friluftsliv på sommerstid. På Nord 
Mangen er det en godt merket og tilret-
telagt tursti fra Saugmyra til Kjøltjern-
hytta. Turen er ca. 5 km. Lang i flott 
skogsterreng. Ved Kjøltjernet
er det mulig å bade og fiske (krever 
fiskekort). 

De siste årene har turlaget også enga-
sjert seg i merking av turstier i nærom-

råde av tettstedene Bjørkelangen og 
Aurskog, og da særlig i området rundt 
Elgheia. Høsten 2020 tok turlaget også 
over driften og eierskapet av Elgheia 
tårnet. Som et flott turmål fra både 
Løken, Fosser, Bjørkelangen, Lierfoss og 
Aurskog.

Ellers er Mangenområdet omkranset 
av milevis med gode skogsbilveier som 
egner seg for tursykling. Med eget kart 
(digitalt eller på papir) er det bare å sette 

i gang og utforske et fantastisk turter-
reng. Turkartet over Østre Romerike 
favner stort. Kombiner dette med kart 
over Eidskog og du tar deg fra Man-
gen og inn i Hans Børli sin verden på 
Fjellskogen. 

Mangenvassdraget er også godt kjent 
for utrolige mulighet for kano og kajakk. 
Med utgangspunkt fra Mangen kapell 
eller sandstranda på Søndre Mangen. 

Mangenfjellet på 

Vinterstid
Hvor kan du starte skituren?

KVISLA
Hit kommer du ved å følge skilting fra 
Lierfoss mot (FV 236) Ovlien el. Stan-
geskovene. Etter ca. 7 km. fra Lierfoss 
kommer du til Kvisla. Her har vi merket 
parkering med utgangspunkt for skitur 
på Kjølenområdet.

SAUGMYRA
1 km. videre på FV 236, her er det 
opparbeidet en stor parkeringsplass, og 
fra denne kommer etter 2 km. opp på 
Kjølplatået.

BJØNNEMYRA
1 km. videre på FV 236. Her kan du 
parkere på siden av vegen og gå innover 
mot Heia og etter hvert Kjølen.

VESLE GARSJØEN
Eer utgangspunkt for skitur mot Midt-
fjella og Mangfjellet. Til Vesle Garsjø-
en kommer du ved å følge skilting fra 
Lierfoss (FV 234) mot Søndre Mangen, 
deretter FV 235 mot Søndre Mangen. 
Etter en biltur på ca. 15 minutter fra 
Lierfoss kommer du til Vesle Garsjøen. I 
dette området finner du også serverings-

hytta vår Myrlia. Den ligger i sørenden 
på Garsjøen. Ellers er det fint å parke-
re ved Høgdesætra på Setskog siden. 
Herfra kommer du inn i løypenettet via 
Aurset.

TURFORSLAG
Mangenfjellet Turlag har avtale med 
20 grunneiere om opparbeidelse av 
løypetraseer, bygging av klopper, bruer, 
skilting og preparering. I alt ca. 80 km. 
med løyper i det flotteste terreng kom-
munen kan by på. Det er lagt vekt på 
god skilting og mange kartoppslag så det 
skal være enkelt og finne frem. 

Mangenområdet skiller seg fra an-
dre områder med mye åpne flater og 
«høyfjellsterreng », fra 300–400 m. over 
havet. De fleste løypene ligger i åpent 
lende så snøen kommer lett til. Erfaring 
fra mange års drift gjør at løypene stadig 
forbedres og eller legges om. I nord 
preparerer vi helt til Brauterfallet i Nes 
kommune, hit kommer løypene fra År-
nes. Så når forholdene tillater det er det 
mulig å gå på ski i flott løyper helt fra 
Setskog til Årnes. På Nordre Mangen 

har vi klargjort rasteplass ved Kjøltjen-
net, her er det ei lita selvbetjent hytte 
hvor man finner ved til bålet. I samme 
område finner du Kjøltjernhytta som er 
åpen for servering på søndager i vinter-
halvåret. Ellers er det mulig å leie hytta 
for overnatting gjennom hele året. Hytte 
ligger idyllisk til ved Kjøltjernet. Denne 
og Myrlia har en sentral plass i Mangen-
fjellet Turlags aktiviteter. Begge hyttene 
er bygd og eies av Mangenfjellet Turlag, 
på feste tomter. På Søndre Mangen er 
Myrlia indrefilleten i vår aktivitet. Hit er 
det bare 1500 meter fra P-plassen ved 
Store Garsjøen, og stedet er et ypperlig 
turmål for barnefamilier.  

Det er mange turer og anbefale. Man-
genfjellet rundt på 14 km. Er den løypa 
som er mest brukt – likeså Midtfjellmo-
sen og Kjølen – ja det er vanskelig å 
anbefale noe – du må neste prøve selv. 
En dagstur tar utgangspunkt fra Vesle 
Garsjøen og tar deg hele runden om 
Kjølen og Kvisla og tilbake til Vesle 
Garsjøen – da har du gått 35 km. i et 
helt utrolig skiterreng. 
GOD TUR



LEDER
Carl Fredrik Havnås

Åskammen 14, 1940 Bjørkelangen, tlf.: 975 50 520

 www.facebook.com/MangenfjelletTurlag

HVORDAN BLI MEDLEM?
Facebook – Mangenfjellet

Registrer deg i eget skjema.  
Familie medlemsskap kr. 250,–
Singelmedlemsskap kr. 200,–

Kontonummer: 
1280.60.82404

LEIE HYTTER FOR OVERNATTING
Vi leier ut hyttene våre til medlemmer av turlaget. 
På hyttene finner du madrasser/senger og det du 

trenger for oppvarming og matlaging. 

PRISER 
1 natt familie kr. 250,–
1 natt singel kr. 100,–
Helg familie (fredag – søndag) kr. 400,–
Helg singel (fredag-søndag) kr. 200,–

MANGENFJELLET
TURLAG


