
       TURER I LILLESANDSOMRÅDET 

 

 

Turtips for trilling av barnevogn 
For de mange foreldre og besteforeldre som går turer med barnevogn, kommer vi her med noen 

turforslag som kan være hyggelige og spennende alternativ til de mer tradisjonelle «asfaltturene». 

Vi gjør oppmerksom på at det på noen av turene kan forekomme bakker som kan være litt mer 

utfordrende og tyngre enn asfaltbelagte veier og fortauer, men er du i rimelig form, bør det gå bra.  

Borkedalstemmen rundt  - ca 3,1 km 
Dette er en meget populær turvei hvor siste del av 

turveien er opparbeidet så sent som i 2020. Turveien 

er ca 2,5 km på grusvei og resten på asfalt. Hele 

runden er lyssatt. 

Turen starter fra sydenden av Borkedalsstemmen (ved 

det gamle busstoppet). Dersom du kommer i bil, er 

det p-plass inn 50 meter på østsiden av vannet 

(nederst i Skauveien) ellers ved busstoppet på RV 

420 før Cirkle K stasjonen. 

Du velger selv om du vil starte med å gå på øst- eller 

vestsiden av Borkedalsstemmen. Etter ca 1,5 km 

møtes turveiene i nordenden av vannet. På østsiden, 

ved inngangen til turveien, er det kart over området. 

 

Lysløypa i Holta –  ca 2,8 km +/- 
Dette er også en fin turløype for de som triller barnevogn, 

selv om det nok kan være litt tungt å skyve barnevogner 

opp de bratteste bakkene.  

 

Lysløypa kan gås i mange varianter og retninger, men vi 

har valgt å gå i løypas ytre omkrets som er ca 2,8 km. Vi 

starter ved porten inn til stadion, går nordover og følger 

løypa mot klokkeretningen. 

I de nedre deler av løypa kan du møte på frisbee-

entusiaster som er ute og trener på den flotte Holta 

Discgolf Park. Det er en 18-hulls discgolfbane som ligger i 

områdene rundt lysløypa. 

Rundtur Kaldvell –Lonestemmen - 3 km 
Turen starter fra parkeringsplassen ved Kalvild 

Gård. Herfra følger du grusveien nordover, langs 

Kaldvellelva. Etter at du har passert under E18-broa, 

tar du grusveien som går opp til venstre. Veien er 

vanligvis sperret med en kjetting, men det går greit å 

passere med barnevogn på høyre side av kjettingen. 

Følg grusveien videre oppover og hold til høyre hele 

veien til du kommer opp til Lonestemmen, et 

idyllisk rasteområde med flere benker og bord. Her 

ser du også rester av tømmerrenna som er 

gjenoppbygd et lite stykke. 

Fra Lonestemmen følger du turveien nedover langs 

Kaldvellelva der du kan se rester av tømmerrenna og den gamle rørgata for vannføringen til 

tresliperiet. Du kommer til slutt ned på tresliperitomta hvor du kan lese om anlegget og se rester 

av industrivirksomheten som ble påbegynt i 1888. Herfra følger du grusveien langs elva tilbake til 

Kalvild Gård. 

 

 

 


