
YTRE ENEBAKK  FRILUFSLIV  FRIVILLIGHET  BRÅTANSTUA  MJÆRSKAUKOLLEN

Snart blir det o�siell åpning av disse to nye byggene i Enebakk-
skogen

 Av Gro Arneberg Thoresen

Både tårnet på Mjærskaukollen og Bråtanhuken får sin offisielle åpning
neste søndag.

Det blir to nyåpninger i Enebakkskogen i Ytre søndag 1. november. Det nye utkikkstårnet på Mjærskaukollen står ferdig
og Bråtanhuken, en ny gapahuk ved Bråtanstua, er også bygget. Alt er bygget på dugnad! Foto: Privat

18. oktober 2020, kl. 04:00 

- Det blir en stor dag i Enebakkskogen søndag 1. november.

Det melder de frivillige som på dugnad har bygget utkikkstårnet på Mjærskaukollen og en gapahuk på
Bråtanstua.
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Til begge steder kommer man seg enkelt på vei og merket sti fra Ubberudbogen eller Østmarka golfklubb.

Mange frivillige
Truls Gullichsen har vært primus motor for tårnet. Da han innkalte til en siste dugnadshelg for to uker siden
kom det så mange at det holdt med lørdag, for da var toppen nådd.

På Bråtanstua har Skiforeningen i Enebakk utført mange arbeider den senere tiden, og nå altså oppført den
såkalte Bråtanhuken i tillegg.

LES OGSÅ

Merkedag for bygging av tårn på Mjærskaukollen

Åpnes o�sielt
Nå håper arrangørene at mange legger turen skogen og disse åpningene neste søndag.

- Det blir snorklipping på Mjærskautårnet med ordfører klokken 12 og nyåpning på Bråtanstua med åpning av
Bråtanhuken, også med ordfører, klokken 13.30, opplyser arrangørene.

- På denne måten rekker du �nt begge åpningene. Bråtanstua er åpen for servering fra klokken 11. I
forbindelse med at dette også er første båltenningsdag i november, er det gratis ka�e fra bålet. Etter åpningen

Bråtanstua Foto: Privat

https://www.enebakkavis.no/merkedag-for-bygging-av-tarn-pa-mjarskaukollen/s/5-12-224532


på Mjærskautårnet vil Bråtanstua være åpen så lenge det er folk i skogen og vi selger pølse med lompe. Håper
vi sees, inviterer de.

Lik Enebakk Avis på Facebook

Ordfører Hans Kristian Solberg kommer. Foto: Arkivfoto

Bråtanhuken

Utkikkstårn
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