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Urban friluftsløype i Kristiansand
Gjennom SMS-prosjektet har Grimsbekken i Kristiansand blitt rustet opp til å bli en urban
friluftsløype. Løypa skal være lett tilgjengelig og kunne brukes av alle.

Grimsbekken går gjennom bydelen Grim i Kristiansand, nær naturskjønne Ravnedalen og
Baneheia. I fjor ble øvre del av bekken og turstien langs denne rustet opp fra Mølla til Grimtunet,
og nå står resten av bekken for tur.
Langs Grimsbekken skal det lages sosiale møteplasser hvor det tilrettelegges for grilling og
bålplass, med benker, bord og trimapparater.
- I høst ble det gravd ned trekkerør for fremtidig belysning på strekningen ned til Grimtunet, stien
langs bekken ble gruset opp og gangbroa ble fikset. Nå starter tilsvarende arbeid på strekningen
videre nedover mot bryggeriet. Øvre del av bekken er mudret for bedre vannkvalitet og
flomsikring, og det vurderes å mudre også nedre del av bekken.
Det forteller Terje Askildsen, som er nærmiljøkonsulent i Parkvesenet i Kristiansand kommune.
Friluftsløypa langs bekken er utviklet som en del av og i forlengelse av SMS-prosjektet, og i et
samarbeid mellom Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Interreg/EU, Direktoratet
for naturforvaltning og Helsedirektoratet, og lokale frivillige organisasjoner som Vest-Agder
bedriftsidrettskrets, Kristiansand Orienteringsklubb og DNT Sør (Turistforeningen).
Det er laget turkart med orienteringsposter langs løypa – som du finner mer informasjon om her.
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