Kort over ruten

Kløverstierne
RØD STI
På grænsen

Kløverstierne –
find lykken i det fri
Rød sti – På grænsen
Rød sti bevæger sig på
tværs af Taastrups synlige
og usynlige grænser. Fra
biblioteket fører stien
nordpå ad Taastrup
Hovedgade, forbi Axeltorv,
Medborgerhuset og
Taastrup Nykirke og drejer
ind ad Jernbaneallé.
Stien drejer mod nord og ind i
fodgængertunnelen under
Holbækmotorvejen, der markerer Taastrups
bygrænse. Stien krydser kommunegrænsen
og følger Vejleåstien mod nord. Store Vejle Å
markerer på dette sted grænsen mellem
Høje-Taastrup og Albertslund kommune. I
dette område er der skabt et grønt bælte,
der giver mulighed for lange gå- og
cykelture i grønne omgivelser.
Efter at have krydset motorring 4 drejer
stien ind på Nordparkstien og er atter tilbage
i Høje-Taastrup
Ved krydset til Agrovej er der mulighed for
en afstikker forbi Pometet, som er det
Biovidenskabelige Fakultets frugthave, og til
det sagnomspundne Snubbekors, hvis
historie går helt tilbage til 1200-tallet, men
stien forsætter ellers vestpå ad
Nordparkstien. Stien krydser igen
Holbækmotorvejen og omgivelserne ændres
brat fra landlig idyl til forstadens
industrikvarter. De gode trafikale forhold og
den korte afstand til hovedstaden lokker
mange virksomheder til Høje-Taastrup.
Herefter følger stien de tre andre stier forbi
Selsmosen og tilbage til biblioteket ad
samme rute som den grønne sti.

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

