Ud i naturen i Ballerup Kommune
På med vandreskoene, gummistøvlerne eller
løbeskoene. Overalt i Ballerup Kommune er
du tæt på naturen og den friske luft. Skove og
marker udgør over en tredjedel af kommunen,
og grønne områder kiler sig ind mellem boligblokke og villaveje.

Motion er godt for helbredet
og giver velvære.
Dyrk motion mindst
30 minutter
om dagen.

Vi har lavet en række forslag til gåture, der passer til
omkring 30 minutters motion. Turene går gennem by,
skov og åbne områder, og du passerer undervejs en
række spændende seværdigheder, der viser mang
foldigheden i Ballerup Kommune.
Turene henvender sig til alle og kræver ikke særlige
fysiske forudsætninger. Det er en god idé at tage
praktisk fodtøj på, da stierne i perioder kan være
mudrede. Du kan på turen i denne folder tage barne
vogn og klapvogn med.

Ta’ en gåtur på 30 minutter
om dagen – Ballerup Kommune gi’r
turgaranti og forslag til masser af
spændende og sjove gåture i dit
lokalområde.

Gå

30 minutter
om dagen

Ballerup gi’r turgaranti

Du kender det sikkert: Hvordan er det lige, man får
tid til de der 30 minutters daglig motion?
Ballerup Kommune har derfor samlet en række
nemme ture til dig. Det eneste, du behøver at gøre,
er at finde et par gode sko og overtøjet frem. Måske
tage en kasket på hovedet – og så er turen lige uden
for gadedøren.
Tag mand, kone, børn og hund med og oplev Ballerup
på en ny måde. Du har benene, og vi giver turen.
På www.ballerup.dk har vi samlet en række ture. Og
vi hører gerne fra dig med idéer og forslag til nye
spændende ture.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Ballerup Kommune, Miljø & Teknik, tlf. 44 77 20 00,
mtadm@balk.dk, www.ballerup.dk.

Vi ønsker dig god tur!
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Naturen har det godt i Ballerup Kommune, og vi
opfordrer dig til at bruge den så meget som muligt.
En tur under åben himmel giver dig overskud i hver
dagen, og motion gavner dit helbred.

[ hundeturen ]

Hundeturen

Skovsøerne
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Tju hej, hvor det går, når hundesnoren kommer af. I et område på denne tur må din hund
løbe frit omkring. Her kommer mange hundeejere fast, og her kender mange af hundene
hinanden.

Solbrink

Udsigt

Turen går gennem Hjortespringkilen med små søer
og vandhuller, som blev skabt under den seneste is
tid. I området finder du græssende dyr og småskove,
og måske ser du en spidssnudet frø hoppe rundt i
det fugtige græs.

Stengården

Lavendelhaven

Du skal have fuld kontrol
over din hund, hvis den
løber uden snor.
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Lundegården

Torv

Du kommer forbi Lundegårdens tætte, lave bebyg
gelse. Husene er opstået omkring den gamle Lunde
gård, der stadig ligger midt i området.
I Lundegårdens Naturpark ligger flere gamle frugt
plantager. Pluk dig bare et æble. Nyt og frisk og lige
fra træet.

