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Kløverstierne
GRØN STI
Byens hjerte

Kløverstierne –
find lykken i det fri
Grøn sti – byens hjerte
Grøn sti fører gennem
Taastrups centrum og
præsenterer det alsidige
byliv, som stationsbyen
Taastrup kan byde på. Fra
biblioteket går turen til
medborgerhuset. Det
mondæne palæ har en
fortid som kro og senere
som hotel, inden den i
1985 blev Taastrup
Medborgerhus.
Derfra går turen forbi Taastrup
Nykirke fra 1907 og videre til byens
nye rekreative område, Selsmosen,
hvor natur og et aktivt byliv kan
nydes et og samme sted. Turen
fortsætter til Taastrup Teater, hvis
indre liv er mindst lige så spændende
som dets prisbelønnede ydre.
Fra Selsmosens
vestlige bred går turen
forbi Jørgen Hansens
keramiske Skulpturer
”Fang bolden”, ind
igennem
fodgængertunnelen
under stationen og ned
mod Vesterparken,
hvor den gamle
rådhuspark og byens
vandtårn er det sidste
stop, inden turen
slutter tilbage på
Domhuspladsen ved
biblioteket.

Endomondo er et
forum hvor man på
en sjov, social og
motiverende måde,
via sin mobiltelefon,
kan ”tracke” løbeture,
cykelture og andre
sportsgrene.
Endomondo har en vision om at gøre det sjovt
at dyrke motion og dermed motivere flere til
at være aktive
Kløverstierne kan findes som anbefalede ruter
i Endomondos mobil app. Det gør det nemt for
dig, der skal ud at gå, cykle eller løbe på en
kløversti, at finde ruten og læse om
seværdigheder undervejs.
Sådan gør du:
1. Hent Endomondos gratis mobil app
"Endomondo Sports Tracker" eller opdatér
den, hvis du har en ældre udgave
2. Klik på "Alm. træning" og derefter "Følg en
rute"
3. Find Kløverstierne på den liste med
fremhævede ruter, der kommer frem og vælg
Kløverstierne figurerer på listen, hvis man
befinder sig inden for en radius af 10 km fra
en sti.
Se www.endomondo.dk for mere
information og deltagelse.

Kløverstierne er blevet til i et samarbejde
mellem Danmarks Idrætsforbund, Danske
Gymnastik- og idrætsforeninger, Dansk
Firma idrætsforbund, Friluftsrådet og 10
pilotkommuner i 2011. Udviklingen af stierne
er finansieret af Nordea-fonden og Tips- og
lottomidlerne til Friluftsliv. Mere information
om Kløverstierne, deres forløb og
seværdigheder kan findes via:

www.kløversti.dk

