1: Mindenuten: Byens gamle utsiktspunkt fra den
gang Sandnes ble ladested i 1860. Endelig har den
igjen kommet frem i dagen. Fabelaktig utsikt over
Vågen og indre sentrum. Her står jenteulvungen Ganda
i sin røde og hvite drakt som representerer Ganddal
idrettslag.
2: Skjæraberget: Eventyrnuten med spennende omgiv
elser og flott vegetasjon. Har to topper. En som vender
mot Austrått i øst og en i nord, hvor en ser ned mot
Hanadalen og Gandsfjorden. En finner videre ulvungen
Austrått i mørkeblått og hvitt som vokter over det hele.
3: Skolefjedle: På toppen står en flaggstang med et
stort flagg med bilde av ulven med stokk utenfor den
hemmeliga hålå. Nå er en rett over skolegården til
gamle Hana skole. Her er et bord merket med bydelene
Trones og sentrum. Videre ulvungen Trones med
Sandnes Ulf sin lyseblå farge.
4: Hanafjedle: Dette er selve «fjedle», med alt det vil si
av utsikt. Utenfor gjerdet står ulvungen Hana i sin gule
og blå drakt, og passer på alle som kommer opp
trappene.
5: Høgaste: Navnet er selvforklarende. Fantastisk
utsikt over det meste. Representerer den nye bydelen

som kan ses i sør. På sitt eget fjell står ulvungen Boga i
svart og hvitt. Representerer Bogafjell idrettslag. Her er
videre en naturlig formasjon i fjellet. Dette er sitte
gruppen stolane. Populært kalt Kongen og Dronninga.
Kongen er den med armlene som vender mot øst.
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gul ulv, rød ulv og tilslutt mørk blå ulv. Nå er en på
Skjæraberget og har gått hele løypa. Herfra kan en gå
hvilken vei en vil tilbake til utgangspunktet.

6: Krågeberget: I gamle dager kalt Losjen. Her er en
fantastisk utsikt over Rovika og havneområde. Bordet
er merket med bydelene Sviland, Stangeland, Soma og
Sandved En har videre også utsikt over Rovigfjedle med
Hammaren på flerfoldige hundre tonn som henger flere
meter utover kanten av fjedle. Her står ulvejenta Sanda
i sin grønne og hvite drakt.
7: Langafjedle: På toppen av Rovigfjedle. Her prøver
ulvungen Lura i sin grønne drakt å gjemme seg vekk i
terrenget. Samtidig har han den beste utsikten av alle
innover Ryfylke og Stavanger.
8: Nå er vi på kanten av Ulvanutane. Her står kikkerten
som er til fri benyttelse. Herfra ser en det meste. Bordet
her representerer bydelene Figgjo, Høle, Malmheim og
Riska. Nå er vi nesten på toppen av den vestlige Ulva
nuten. Det er totalt tre Ulvanuter samt den lille Ulva
nuten som ligger nedenfor, på nordsiden. I midten er
den store Ulvanuten, nesten ubestigelig bortsett ifra
østsiden. Her oppe levde den siste ulven, vi med sikker
het kjenner til, frem til 1876. Fra kanten av Ulvanutane
er det merket turløype videre til Kubbetjønn og Dals
nuten. Hvis en derimot går turløypa De 7 Ulvungane,
går den tilbake til sentrum via Langafjedle og Høgaste.
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En del av kulturen i Sandnes Kommune
En tursti via de 7 mest spektakulære utsiktspunktene over Sandnes og Gandsfjorden.
Ved kanten av Ulvanutane finnes det også en kikkert til fri benyttelse. Denne kan brukes
til å bli bedre kjent med Sandnes og kommunene rundt. Her er utsikt til Sola og Nordsjøen
i vest, Karmøy i nord, Hå i sør og ikke minst Bynuten i øst.
INFOTAVLER
Underveis i løypa er det utplassert fire store oppslags
tavler: Hanabanen, Krågeberget, Mindebanen og ved
Ulvanutane. Her er det store kart over Hana og info om
de andre bydelene i Sandnes.
HANATRAPPENE
Hanatrappene er en del av løypa. Dette er en severdig
het i seg selv med sine 306 trappetrinn rett opp et fjell.
Den ble bygget på dugnad i 1952 og er sannsynligvis
verdens lengste betongtrapp i naturen.

IDRETTSKLUBBENS FARGER
På hver nut finnes en individuell ulvunge i granitt,
kledd i en av de sju største, sentrumsnære idretts
klubbenes farger. Spesielt spennende for barn.
TILPASSET ALLE
Bordene er merket med bydelene i Sandnes. De sju
hvilebenkene er merket med Randaberg, Stavanger,
Sola, Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Flere av nutene vil bli
tilrettelagt for rullestolbrukere og andre bevegelses
hemmede.

DEN HEMMELIGE
Underveis i løypa er det gode muligheter til å finne den
hemmelige «Hålå». Dette er en stor og mystisk hule,
som ytterst få kjenner til.
FOR AT EVENTYRET SKULLE BLI VIRKELIG...
Hana Bydelsutvalg vil takke bydelene Austrått, Gand
dal, Høle, Sandved, Stangeland, Trones og Sentrum,
Sparebankstiftelsen DnB NOR, Egersund byutvikling,
Fjord Line, Hana Idrettslag, Hetland Sport, Monier,
Monter Sandnes, Motek, O.C. Østraadt, Sandnes
posten, Stavanger Aftenblad, Thu Betong, Tegel og
Granitt, Velde Pukk samt Sandnes Kommune ved Park

og idrett, som alle har vært med og bidratt til at dette
eventyret kunne bli virkelig.
FORSLAG TIL VANDRING PÅ EN ENKEL MÅTE
Følg skiltene hvor ulven går med stokk. En kan starte
og slutte hvor en vil i den 7 km. lange løypa. Starter en
ved kullturhuset er det 1800 meter i luftlinje til
kikkerten. En følger da svart ulv til den går over til lys
blå, så gul. Herfra er det to veier en kan gå, begge
merket hvit ulv. Vi anbefaler å gå over Rovigfjedle til
Krågeberget. Herfra følger en grønn ulv. Så svart ulv.
Da kommer en opp til kikkerten på kanten av Ulva
nutane. Retur mot sentrum er da grønn ulv, hvit ulv,

