
 

Start Mossesia Kro og Hotell, Strandgaten 27. 

Vis a vis Bastøfergen.  

Åpent: kl 11.30 til 18.00 hver dag. 

 

Moss Byvandring, PV13 

                                          

     Arrangør: Moss Vandreforening 

        Roy Tait: tlf.   922 65 162 / tait@online.no    

         Bjørn Berg: tlf. 924 27 363 / bjberg3@online.no  
                                  

Dato: Deltar gang: 

SK: 1  SK: 2  

Premiering: 
Kr. 35.- 

 Bare IVV: 
Kr. 20.- 

Distanse: 

Navn:   

Adresse:  

Postnr/sted:  
 

Startkort betales ved IVV stempling 

NB! Husk kulepenn eller blyant! 

Start på Mossesia Kro og Hotell,  Strandgaten 27. 

NB!  Husk å krysse av for premie/IVV + distanse 
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PV 13   -   5 Kilometer – Byløype 
 

Gå ut fra Kroa og til høyre, ta første gate til høyre, Værlesands bakgate 

Gå denne til enden til kryss med Jeløygata, kryss denne og følg 

Jeløygata til venstre. Ved enden av gaten, hold til høyre forbi Peppes 

pizza (Tolldboden) og følg bryggekanten til tredje gate til høyre 

(Sundstredet) Gå opp Sundstredet til høyre til rundkjøringen. Ta til 

venstre inn i Storgaten. Følg denne rett fram inn i Henrik Gerners gate 

til kinoen på venstre side. Gå til venstre på kinoens høyre side på 

gangvei. I første sving hold til venstre så til høyre over brua over Mosse-

elva. Følg gangveien mellom husene fram til første vei. Ta til høyre og 

så til venstre inn første vei langs parkeringsplassen følg denne opp til 

vei ved parkeringsplass. Ta til høyre til Verksgata, Selvkontroll på 

lysstolpe på hjørnet. Gå til høyre og gå veien mellom de gamle husene 

helt ned til Konvensjonsgården på venstre side. Her ble konvensjonen 

med Sverige fremforhandlet i 1814 som førte til at Norge ble 

selvstendig stat og etterhånden fikk egen grunnlov på Eidsvoll og union 

med Sverige. Minneplate på veggen. Uten denne konvensjonen hadde 

ikke Norge blitt fritt og selvstendig land i 1905. Gå videre til venstre 

opp over brua til Kong Christian Fredriks plass. prins av Danmark og 

Norge. Senere Konge av Norge i den tiden han forhandlet med Kong 

Carl Johan av Sverige. Ta så umiddelbart til venstre inn på gangvei opp 

langs fossen på gangbrua. Fortsett fram til vei, ta til venstre forbi 

skatepark. Etter denne gå til venstre ned gangsti til elva. Ta til høyre og 

følg denne gangstien under innfartsveien og fram til kryssende gang og 

sykkelvei i Nesparken ved Gangbrua. Selvkontroll på lysstolpe til 

høyre Gå til høyre og følg veien forbi Mossehallen og videre ned i 

undergangen under Rv 19. Gå så til venstre på gang og sykkelvei, følg 

denne til sving til høyre, Wulfsbergsgate. forbi Moss tingrett og Moss 

politistasjon. Følg fortauet og hold til venstre fram til Kongensgate, 

kryss denne. Gå inn Gregers gate fram til Svaebakken. Gå til høyre ned 

denne til Skoggata og ta til venstre. Etter 20 meter ta til høyre ned 

Kronprinsens gate til kryss med Gågata (Dronningens gate) Ta til 

venstre og følg denne over Kirkegata til veiskillet etter Parkteatret. Hold 

til venstre over fotgjengerfeltet og inn i Rådhusgata. Gå rett fram og 

deretter ned over jernbanebrua. Umiddelbart etter brua hold skarpt til 

høyre ned gangveien langs brua. Gå under brua til høyre og over til venstre 

side i svingen. Gå inn Sykehusgata, gå denne til enden. Ta til venstre 

(Smedgata) gå denne til enden. Ta til venstre i Stengata, gå denne ut og du 

ser Mossesia Kro og Motell til venstre. 

 

PV 13   12 kilometer – Jeløyløypa 
 

Gå ut fra Kroa og til høyre langs kanalen frem til Kanalbrua. Gå til 

venstre over Kanalbrua. Ned trapp til venstre etter brua og frem mot 

statuen ”Norwegian Lady” Fem meter før statuen gå til høyre bort 

Sjøgata. Langs båthavna, følg veien som dreier opp til høyre. Ved 

kryss Bråtengata ta til venstre. Deretter første til venstre inn Chr. 

Erichsens gate. Så til venstre ned Hasselbakken til Vårlistranda. Gå til 

høyre tvers gjennom Søly båthavn til Strandpromenaden, følg fortau til 

venstre. Ta til venstre på første tursti langs stranda. Følg turstien frem 

til kryss med tursti, gå til venstre og du kommer til steingjerde med skilt. 

”Søndre Jeløy Landskapsvernområde”  

Følg turstien videre og passerer rød hytte på venstre side. Gå ut på 

sletta og følg strandkanten rundt Reierbukta, kryss bekken. På andre 

enden av stranda gå inn på sti og følg denne frem til Roligbukt. Gå 

videre på stien frem til stikryss med to grønne stolper, og følg pil mot 

Bredebukt øst. Gå rett frem ved Bredebukt til grønn stolpe. 

Selvkontroll: kode på stolpe. 

IKKE gå mot Rødåsen, men opp til høyre rett før stolpen. Følg stien 

til Alby, Galleri F15. Gå rundt huset på sjøsiden (høyre side) og fortsett 

nedover alleen (grusvei) på andre siden. Gjennom en grønn port og et 

rødt hus på høyre side. Gå videre mot venstre opp bakken gjennom 

skogen. Før toppen sving til høyre på sti. Kommer frem til bom, med 

hus på høyre side og fotballbane på venstre. Selvkontroll: kode på 

stolpe. Gå videre rett frem og ut i Bråtengata. Passerer Jeløy Kurbad. 

Følg Bråtengata helt ned til kanalen. Ta til venstre, så til høyre over 

Kanalbrua. Når du kommer over brua gå til høyre og følg veien frem til 

Mossesia Kro og Hotell.  


