
       TURER I LILLESANDSOMRÅDET 

 

 

Flørenes – rundtur over Fløresteinen          Lengde: ca 3,6 km 

Turen starter fra  Ålebekk. Har du behov for å parker bil, kan du parkere på parkeringsplassen ved 

Langedalstjønna, nedenfor Tingsaker skole. (Velger du å starte ved Langedal, kan bil parkeres ved den gamle 

garasjen). 

Ved Ålebekk finner du 

kartoversikt, og følger skiltet 

sti langs steingjerdet. Etter 

den første lille stigningen er 

det et kort parti langs heia 

som kan oppfattes litt 

«kronglete», men etter ca 

hundre meter er du nede på 

fin sti. Når du kommer til 

første skiltkryss går du rett 

frem og tar like etter til 

venstre, over den lille 

trebroa. Oppe i neste 

skiltkryss, i granskogen, tar 

du til høyre og følger skiltet 

«Fløresteinen 2,3 km». Nå er 

det bare å følge stien, og 

skulle du være i tvil om 

veien er det bare å holde til 

venstre ved evt stiskiller. Når 

stien begynner å drei mot 

øst, vær oppmerksom på at 

det er et parti på ca 500 

meter som ikke er merket 

med rødt. Bare følg stien og 

hold til venstre inntil du 

kommer til neste skiltkryss. 

Her kan du gå rett frem mot Klingsund og følge skilt til Fløresteinen. Vi velger imidlertid å ta til venstre og 

følge dalen oppover, som er en gammel kjerkesti. Nesten på toppen av dette lille dalføre passerer stien et lite 

trangt «pass», som kalles «Kjerkesmauet».  Her kan du også legge merke til de gamle keramikkfestene som er 

vokst inn i stammen på den store grana, som vitner om at det har gått strømføring gjennom «smauet».  Når du 

har rundet toppen og begynner å gå nedover igjen, tar du opp til høyre i skilt-krysset og følger stien mot 

Fløresteinen. Du passerer en liten avstikker til Lille Fløresteinen og kommer deretter ned på myra der du 

holder til høyre.På andre siden av den lille kloppen møter stien fra Klingsund.  

Etter 100 meter starter oppstigningen til Store Fløresteinen. På toppen skriver du deg inn i LOTs turbok før du 

tar deg tid til å nyte den flotte panoramautsikten. Herfra kan du bl.a. se «hele» Lillesand fra Justøybroa i vest 

til Engelshei i øst. 

Du skal ned fra Fløresteinen på motsatt side av der du kom opp. Følg de røde merkene og gå ned den bratte 

trappa. I bunnen av nedstigningen tar du til venstre og følger skiltene rett frem mot sentrum og Ålebekk. Etter 

2-300 meter kommer du ned på grusvei og følger denne mot Langedalskleiva/Flørenesveien. I enden av sletta, 

før veien svinger til høyre opp bakken, kan du ta en sti til venstre  og komme ut midt i Langdalskleiva. Vi går 

imidlertid merket løype opp bakken og dreier til venstre over lekeplassen. Så er du ute på Flørenesveien og 

følger den tilbake til Ålebekk. 

NB: Den senere tide er det gjort observasjoner langs stiene på Flørenes som kan vitne om at slektninger av 

«Knerten» har bosatt seg i skogen her. Er du observant, kan du kanskje få øye på en og annen pinnefigur som 

titter frem. 

 


