
Inst i Førdespollen ligg den idylliske bygda 
Førde, med lett tilgjenge frå hovudferdsleåra 
E39.  Du kan òg besøka Førde med båt og gå i 
land på kaien, der ei ny båthamn og ein triveleg 
kafe ønskjer velkommen. Bygda har nærbutikk, 
flott badeplass, og eit nettverk av turstiar.

Turstiar
Førde bygdalag har opparbeidd eit nett av turstiar i sentrum 
av bygda. Samtlige er grusa og tilgjengelege med rullestol eller 
barnevogn. Det går òg stiar til nokre sentrumsnære fjelltop-
par med vidt utsyn over bygda og sunnhordlandsbassenget. 
Sjå nærare informasjon om turstiane på baksida.

(1) Strando/Prestabryggjo
Den gamle prestegardsstranda er opparbeidd til eit flott 
bade- og aktivitetsområde i bygda. Her er det langgrunt og 
barnevenleg. På land er det sandvolleyballbane, grillhytte og 
toalett. Elvestien og stien til Lauvneset og rhododendron-
parken Rex Garden går forbi Strando. Frå parkeringsplassen 
nede i bygda kan du følgja strandpromenaden til Strando.

(2) Kaien AS kafe og båthamn
Kafelokala på kaien blei rusta opp og nyopna i 2013. Sams-
tundes blei kaiområdet utbygd til ei moderne gjestehamn med 
bunkring og andre fasilitetar. www.kaienas.no

Førde - midt i Sveio

Foto: Ida K. Vollum, Kenneth Ravn Ottesen, Ellen Tveit, Jarle Pedersen
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Turløyper

Førde kyrkje (3)
Førde kyrkje frå 1938 
er ei kvit murkyrkje som 
ligg på Myklavoll, aust 
for hovudvegen. Kyrkja 
er teikna av arkitekt 
Torgeir Alvsaker og har 
240 sitjeplassar. Preste- 
garden frå 1870 ligg like 
ved. 

Rex garden (4)
Rhododendronparken 
er ein spesiell natur-
park med ovwer 8000 
Rododendron og andre 
planter. 
Dei fleste plantane er 
importertefrå Skottland. 
Rododendron Rex, som 
parken har namnet frå, 
er og vil bli planta ut i 
parken i store mengder. 
Parken er i stadig 
utvikling. Nye område 
i parken og rundt om i 
bygda vil bli planta etter 
kvart. Siste tilskotet 
er “Rex Island”, Vestre 
Kadløy i Førdespollen, 
som berre er tilgjengeleg 
med båt.
Treskulpturane i parken 
er laga med motorsag av 
den lokale kunstnaren 
Kenneth Ravn Ottessen. 
Initiativtakar: Olav Furre. 
Parken opna i 2014.

Elvastien, Lauvnesstien og Kyrkjestien
Turvegane går gjennom gamle, frodige kulturlandskap med 
mange minner frå tidligare tider, og alle er tilgjengelege med 
rullestol og barevogn. Start ved kyrkja (3), eller frå parkerings-
plassen rett før Kaien og følg den nye strandpromenaden til 
Strando (1). Ved Kyrkjestien (6) finst rester av første kraft-
verket i bygda. Lauvnesstien (7) går nordover frå Strando og 
forbi Rex Garden (4), til det nye byggjefeltet på Lauvneset.

Kjærlighetsstien (8)
Denne stien ligg på vestsida av bygda.  Ta til venstre opp 
bakken rett før kafeen på kaien, følg turvegen langs sjøen og 

vidare opp mot hovudvegen. 

Dreng (9)
Fjelltoppen Dreng (272 moh) ligg like nord for Førdebygda. 
Frå den skogkledde toppen er det fin utsikt over bygda og 
Førdespollen. Turen tek 0,5 – 1 time på skogsveg/merka 
sti, som startar ved Førde samfunnshus. Her er det òg 
parkeringsplass og startpunkttavle. Turen er skilta etter ny 
nasjonal standard og er teikna inn på turkartet for Sveio.

Gradering: Grøn (lett)

Lierfjellet (10)
Toppen av Lierfjellet (242 moh) kan nås frå tre kantar: Med 
start frå E39 gjennom Førde (parkering ved Førde skule), 
frå Banddalen på vegen mot Erve, eller frå gardane på Lier. 
Turane startar på traktorveg og held fram på god sti mot top-
pen. Skilta frå Førde og Banddalen.

1
2

35

4

6

9

7

10

8

Gjenbruksløa (11)
Gjenbruksløa ligg like ved E39 i Førde og opna i 
2014. Grunna stort utval og sentral plassering 
har butikken vore ein suksess heilt frå starten 

av, og drifta har mellom anna finansiert bygging 
av nytt soknehus i Sveio. Løa er open fredag kl 
14 - 18 og lørdag 11 - 15. 
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