
Årsmøtet Sak nr. 5 

 

ÅRSMELDING FOR 2020 
 

LOTs tillitsvalgte har i 2020 bestått av følgende personer: 

Styret   Leder:  Reidun Forbes   

Nestleder:  Paul-Erling Lia  

Kasserer: Svanhild Rosseland  

Sekretær: Anita Breivold  

Styremedlem: Tone Vareberg 

Varamedlem: Camilla Bjørnestad Stene 

Varamedlem: Thomas Pindard  

    

Hyttekomité: Reidun Forbes (utleieansvarlig)        

Trygve Løland    

Jørn Thore Solaas 

Frank Eriksen 

Jostein Gunnufsen  

   

Valgkomite:  Inger Sofie Benestad   

Geir Atle Olsen 

Bippa Uldal Løland 

   

Revisor  Knut Dannevig 

 

Fellesturer og arrangementer i 2020: 
 

Søndag 29. mars Hæstad, rundtur Vivian Teland Avlyst pga korona 

Tirsdag 21. april Fløresteinen, for barn Camilla Stene og Thomas Pindard Avlyst pga korona   

Søndag 26. april Hesnes rundt, Paul-Erling Lia Avlyst pga korona 

Søndag 3. mai Bjorvika, østre Vallesverd, Geirulv Stoveland Avlyst pga korona 

Søndag 10. mai Flekkerøya, Erik Boysen Avlyst pga korona 

Lør 6. – søn 7. juni Dugnad på Trotto, styret / hyttekomiteen 11 deltagere 

Søndag 16. aug Vegusdal, triangelet, langtur, Reidun Forbes 9 deltagere 

Søndag 30. aug Vestlifjell i Telemark, Kjell Lia 13 deltagere 

Søndag 6. sept Vågsbygdskauen, Astrid og Salve Linnebo 7 deltagere 

Søndag 22. september Trottohytta (også LOS-tur), Reidun Forbes 10 deltagere 

Søndag 27.sept. Sjøhei, Tveit, Svanhild Rosseland 12 deltagere 

Søndag 4. oktober Barnevandrerstien ++ Trygve Løland og Svanhild Rosseland 2 deltagere 

Torsdag 29. okt Måneskinnstur / lyktetur til Saltvika, Camilla Stene og Thomas Pindard 15 delt.   

Søndag 29. nov. Nissetur med fakler og grøt, Reidun Forbes og Astrid Linnebo m fl. 27 deltagere 

 

Våren forsvant i korona, men oppslutningen på høsten i 2020 har vært god, og noe variabel. 

 

 

 

 



Besøkstall på toppene. Tidenes aller beste resultat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ser vi besøkstallene på hver topp, der 2020 er sammenlignet med 2019. Hurra, vi passerte 30.000! 

 

DUGNADSRAPPORT FOR 2020, fra DUGNADSGRUPPA ved Finn Salvesen. 

I 2020 (fra 1.november 2019 til 31. oktober 2020) er det gjennomført følgende på dugnad: 

A. Et forberedende arbeid med skilting på Flørenes som omfattet kontakt med grunneiere, vurdering av 

steder hvor det er behov for skilt, uttegning av skilt etter foreløpig plan og måling av avstander er 

utført i september og oktober 2019. Gjennomføring av oppsetting av skilt på 25 steder med totalt 73 

skilt ble gjennomført våren 2020 og det medgikk 87 timer. 

B. Bygging av 2 mindre klopper i bakkene opp fra Frydentopp mot Barbro Slott. Dette ble utført i nov 

2019. 5 timer. 

C. Bygging av klopp ved Ålebekk. Arbeid utført i februar 2020. 14 timer. 

D. Drenering og oppfrisking av rødmerking av stien mellom Bjørkestøl og Vardehei. Dette ble utført i 

februar 2020.  5 timer. 

E. Oppsetting nye skilt i forbindelse med ny tursti rundt Borkedalstemmen ble utført i mars 2020.7 t.  

F. Flytting av boks for boka på Sovehei + rep av skilt m.m. utført i mars 2020. 8 timer. 

G. Oppfrisking av rødmerking av stien fra Storemyrbroa via Olashei og Sovehei. Utført i mars 2020. 5 t. 

H. Rødmerking av stien over Vardåsen. Utført i april 2020. 2 timer. 

I. Vedlikehold av kloppen vest for Olashei (Karinsmyr) etter avtale med Fylkesmannens 

Miljøvernavdeling. Utført i april 2020. 6 timer. 

J. Merking av stien fra Seljelia til Holta+ rydding i Hestedalen+ montering av nytt tau ved trappa mot 

Fløresteinen. Utført i mai 2020. 4 timer.  

K. Bygging av to klopper (inkl. bæring av materialer) ca. 1,5 km fra Storemyrbroa mot Olashei utført i 

juni/juli 2020. 40 timer. 

L. Bygging av bro/klopp over vanskelig parti inn fra Ålebekk (mye arbeid med å fjerne fjell). Utført i 

august/september 2020. 20 timer. 

M. Fjerning av rotvelter mot Skifjell og på Sovehei+ rep av ødelagte bord på to klopper. Utført august 

2020. 6 timer. 

N. Bygging av 12 meter bro/klopp i Hestedalen (inkludert bæring av mye materialer) + steinsetting av et 

parti av stien. Utført i september 2020.  50 timer. 

O. Bygging av 17 meter bro/klopp i Hestedalen + steinsetting av et parti av stien+ rydding av stien 

gjennom dalen. Utført i oktober 2020.  77 timer. 

P. Rydding av rotvelter mellom Kroksteinåsen og Skifjell. Utført i oktober 2020. 4 timer. 
 

I de fire årene 2017-2020 er det av dugnadsgruppa satt opp 292 skilt på til sammen 108 steder.  

Turtopp 2019 2020       + / - 
Bare + 

Prosent, 
Bare + 

Skifjell 5460         6506       1046     19 % 

Olashei 4214         5137         923  22 % 

Trotto                274           438         164  62 %! 

Fløresteinen 4849         5445          596  12 % 

Kniben 4581         5306         725  16 % 

Vardehei 2940         3970       1030  35 % 

Sovehei  3147         4107         960  31% 

Barbros slott 2032         2471         439  22 % 

Totalt  27497       33380       5883  21,4 % 



De totale kostnadene til dette beløper seg til ca. kr 305.000. Aust-Agder Fylke har gitt tilskudd på kr 

108.000, Lillesand kommune kr 105.000 og Lillesands Sparebank kr 20.000. De resterende kr 72.000 er 

finansiert med midler fra LOT. 

Prosjektene i 2020 er blitt gjennomført på dugnad av 17 personer som en eller flere ganger har vært med 

på dugnadene. Oversikten over viser at det minimum er utført ca. 340 dugnadstimer i år. Dette er noe 

lavere enn de foregående år (2019 =560 timer). Corona må ta noe av skylden for lavere aktivitet. I 

tillegg er det gjort en del rydding av løyper i egen regi uten at dette er med her. 
 

DUGNAD I FORBINBDELSE MED PRESENTASJON AV TURER I LILLESANDSOMRÅDET 

Etter idé fra Knut Dannevig ble det i april 2020 startet et prosjekt med utarbeidelse av turforslag. Turene 

er gått opp med GPS slik at de kommer frem på kart. Totalt er 22 turer beskrevet og nesten alle er 

presentert i LP. Videre har vi vært fire ganger i Radio L og her presentert 16 turer. Videre er alle turene 

lagt inn på LOTs hjemmesider (www.lillesandturistforening.no/category/turmuligheter/). Totalt er det 

medgått 200-250 timer på dette og det aller meste er utført av Knut Dannevig. Dette prosjektet har vært 

en veldig god markedsføring av LOT og turstiene våre. 
 

DUGNAD VINDKRAFTARRANGEMENT I S.N. HANSENS PARK LØRDAG 5. SEPT. 

Fem fra dugnadsgruppa utførte Corona vakthold i 5 timer = 25 timer. 
 

Følgende har deltatt på dugnader i 2020: 

Alf Løvik, Helge Braadland, Harald Breivik, Hjalmar Hassel, Salve Linnebo, Thor Bjorå, Kristen 

Heldal, Ole Andreas Lundemoen, Kjell Lia, Johan Knudsen, Knut Dannevig, Frank Eriksen, Paul-Erling 

Lia, Erling Heggelund Lia, Jacob Spillekom, Helge Uldal og Finn Salvesen. 
 

Vi må få takke grunneierne i og rundt Lillesand for positiv holdning til vårt arbeid.  
 

Direkte kostnader som LOT har hatt utenom skiltprosjektet består av innkjøp av kloppbord, stolper til 

skilt og klopper og andre trematerialer, erstatning av ødelagte spader og sager mm, reparasjon av 

bormaskin, syrefaste skruer og drivstoff til motorsag, bormaskin og ryddesag. Videre har LOT 

kostnader til ulykkesforsikring av dugnadsdeltagere. 

Vi har mottatt kr 15.000 fra Lillesand kommune i støtte til arbeidene utenom skiltprosjektet.  
 

Dugnadsgjengen vil gjerne rette en stor takk til Finn Salvesen for den betydelige innsats han legger ned i 

forbindelse med alt arbeidet rundt løypeforbedringer, skilting etc. Han planlegger og tilrettelegger hver 

dugnad, han avklarer planlagte tiltak med de respektive grunneiere, han klargjør og henter materialer og 

utstyr, han deltar selv på alle dugnader der han tildeler oppgaver og leder dugnadsarbeidet på en 

imponerende måte. Finns engasjement inspirerer oss andre og bidrar til at det er gøy å stille på 

dugnadene. 
 

LOT takker alle som har stilt opp med egen tid for å hjelpe arbeidet vårt. Uten denne innsatsen hadde 

ikke kvaliteten på turløypene i Lillesand vært den samme! 
 

 

Hjemmesida vår 

LOT nettside er www.lillesandturistforening.no. Her finner man oversikt over turmuligheter (med kart) i 

Lillesands turområder, turprogram for fellesturer, informasjon om arbeid gjort i turløypene, kommende 

turer, dugnader og annen informasjon vi ønsker å spre. 
 

LOT på facebook  

LOT er også på facebook. Søk på «Lillesand turistforening» så finner du oss. Her legger vi ut aktuell 

informasjon om fellesturer, dugnader, utført arbeid i turløypene og annen informasjon vi ønsker å spre. 
 

Trekning på turbøkene  

http://www.lillesandturistforening.no/


På styremøtet 25. november 2020 ble det trukket ut 46 gevinster til turgåere som var registrert i 

turbøkene på toppene. Vi er svært takknemlige for alle som sponset oss med gevinster.  
 

Sponsorer  

Lillesands Sparebank er vår hovedsponsor for annonser i avisen. Trimtex er hovedsponsor for gevinster 

på trekningen på turbøkene (gavekort for kr 10.000). Utover det får vi noen gevinster fra lokale 

bedrifter. Takk og takk! 
 

Turbok-kasser  

Med jevne og ujevne mellomrom må vi skifte ut kassene som turbøkene ligger i. Dette syrefaste arbeidet 

har Asbjørn Guttormsen stått for, og per nå ser kassene ut til å fungere godt.  
 

Arbeid mot utbygging av vindkraftverk på Nordbø  

Som de fleste har fått med seg så ønsker ASKO Norge AS gjennom Lillesand Vind AS å bygge 

vindkraftverk på Nordbø med to turbiner på Nordbøknuten og en på Bronehei. De planlagte turbinene 

består hver av 130 meter høye tårn og rotorblader som er 75 meter lange. Total høyde på turbinene er 

dermed 205 meter. Norges høyeste bygning hotell Plaza i Oslo rager 117 meter over bakken. 

Nordbøknuten rager i dag 207 meter over havet. 

De planlagte vindturbinene på Nordbøknuten vil bli synlige fra store deler av Agder. De vil bli 

blikkfang fra alle toppene i vårt turstinett. De vil bli totalt domminerende fra Nordbøknuten og 

Eikelandsknuten. De vil synes meget godt fra Skifjell, Sovehei, Olashei og Vardehei og vil også være 

godt synlige også fra Kniben, Fløresteinen og andre topper rundt i Lillesand. Med en total høyde på 200 

meter vil turbinene ruve godt i terrenget og ødelegge inntrykket der man i dag bare ser hei på hei uten at 

synet forstyrres av menneskeskapt bebyggelse. De planlagte tilføringsveiene vil lage store sår i naturen 

helt opp til toppen av Nordbøknuten og Broneknuten og vil spise seg gjennom natur som i dag fremstår 

som vill og ganske uberørt. De planlagte turbinene vil også være godt synlig fra mange steder i 

skjærgården utenfor Lillesand. 

Ut fra dette har LOT i 2020 engasjert seg sterkt i arbeidet mot denne konkrete utbyggingen. Vi har sendt 

åpent brev til ASKO der vi har anmodet om at de skrinlegger utbyggingen, vi har presentert vår 

motstand gjennom avisartikler i Lillesands-Posten, vi har gjennomført en underskriftskampanje på 

toppene våre som samlet over 1000 underskrifter mot utbyggingen og vi har deltatt i en uavhengig 

aksjonsgruppe som har koordinert arbeidet mot Nordbøutbyggingen. Vi har også hatt et fysisk møte med 

bl. a styreleder i ASKO Norge AS Torbjørn Johannson og daglig leder av Lillesand Vind AS Ronny 

Johnsrød der vi uttrykte vårt syn på den planlagte utbyggingen. 

LOT sto også sammen med Motvind Norge som arrangør av vindkraftarrangementet i S.N Hansens park 

lørdag 5. september der vi fikk samlet mange aktører for å markere motstand mot utbyggingen. Under 

dette arrangementet overrakte vi også underskriftene fra underskriftskampanjen vår til daglig leder av 

Lillesand Vind AS Ronny Johnsrød. 

Torsdag 8. oktober var LOT med og arrangerte vardebrenninger for å markere motstand mot 

Nordbøutbyggingen. I Lillesand ble det tent varder to steder på Nordbø, på Fyresmoen, på Vardåsen og 

på Fløresteinen. 

Den uavhengig aksjonsgruppen mot vindkraftverk på Nordbø tok i høst imitativ til et innbyggerforslag 

for å få bystyret til å ta opp igjen vindkraftsaken/dispensasjonen fra NLF. Bystyret vedtok i desember å 

undersøke om tidligere behandling har fulgt regelverket og ønsker å se på dispensasjonssaken på nytt. 
 

Trottohytta  

 Heimdalsløpet ble avlyst i 2020. 

 Kontaktperson for utleie av hytta er Reidun Forbes. 



 Planlagt vindkraftutbygging på Bjelkeberg og Oddehei i Birkenes. Vi følger saken fremdeles. Styret 

følger med etter beste evne, ved hjelp av ressurspersoner innen saken, slik at det som har betydning for 

Trottohytta blir hensyntatt. 

 Hytta utgjør fremdeles en forholdsvis stor utgiftspost på driftsbudsjettet sammenlignet med 

leieinntektene. Den er godt vedlikeholdt og blir stadig mer trivelig. Dugnadsarbeidet er sosialt og også 

trivelig, der godt humør og innsats følges av god mat. I 2020 kjøpte vi også nye batterier. 

 

ARBEID UTFØRT PÅ TROTTO PÅ DUGNADEN 6.-7. juni-2020  

av 11 dugnadsvillige entusiaster: 

 Ny takrenne på vestsida 

 Sengene på 1.20 m har fått støtte under 

 Renset «renna» som leder vannet under hytta 

 Vasket veggen på vestsida for grønske 

 Vasket trammen på vestsida for grønske 

 Sagd opp rester av planker og bord til ved 

 Rydda i vedbua 

 Rydda under hytta  masse søppel 

 Vaska inni hytta; alle gulv, vinduer og vinduskarmer, bord og benker, og på hemsen 

 Skrubba hele doen, og nytt strø i doen 

 Rydda og vaska i skuffer og skap 

 Banka alle madrasser og puter 

 Rista alle ullteppene 

 Skifta putevar på sengeputene 

 Hengt opp termometer ute, i stua og i kjøleskapet 

 Nytt «Velkommen til Trotto» hengt opp på veggen i ganga 

 Ny «Huskeliste før du reiser» 

 Musetetting under hele hytta, med hønsenetting ++ 

 Musetetting i ventil 

 Nye «bein» nederst på stigen til hemsen 

 Reparert gardin på hemsen 

 Montert nytt medisinskap, og fylt det 

 Hengt opp spritdispenser 

 Fylt på med tørkepapir og dopapir 

 Fikset trillebår / hjul / pumpe 

 Ny buesag, kløyvøks og kile 

 Ny stålbøtte til drikkevann 

Dugnadshelga oppsummert: Igjen godt jobba, godt samarbeid, god mat og god stemning😊 

 

Planer i neste runde: 

 Rydde både under og rundt hytta 

 Kappe gammel plank opp til ved 

 Dele 60-cm-veden i to, til 30 cm 

 Merke skuffer og skap på nytt 

 Eventuelt «flislegge» veggen bak komfyren 

 Anskaffe småutstyr ifølge liste etter dugnad 

 Annet, ifølge hyttekomiteen 
 



Økonomi 

LOT s økonomiske stilling er fremdeles solid. Vi er takknemlige for pengegave fra Lillesand 

Sparebank, som sponsor har dekket våre annonsekostnader i 2020. Videre fikk vi gaveinntekt fra 

Lillesands Sparebank på kr. 10.000, -. 

Vi har videre et godt samarbeid med Trimtex Sport AS som er vår hovedsponsor for turbok-

lotteriet. Vi fikk også i 2020 kr 10.000 i gavekort til turbok-lotteriet. Videre har LOT avtale med 

Lillesand Kommune om bidrag til delvis dekning av kostnader knyttet til oppgradering og 

vedlikehold av løypenettet. Dette utgjør et årlig beløp på 15.000 kr. 

Årsregnskapet er gjort opp, og med et overskudd på kr. 57.742,52  

Videre har fondet gitt kr. 9.593, - i renteinntekter.  

Det henvises ellers til regnskapet, sak nr 6 som fremlegges av kasserer Svanhild.  

Så en liten påminnelse: I 2018 fikk vi opprettet en VIPPS-konto; 507940. 

LOT takker alle som har støttet oss økonomisk i 2020 og som muliggjør aktiviteten vår. 
 

Fondet 
Renteinntektene på Fond Lillesand og Omegn Turistforening var i 2020 på kr 9.593,- og 

egenkapitalen pr 31.12.2020 på kr. 587.289, - i form av bankinnskudd. Avkastningen er liten på 

grunn av det generelt lave rentenivået. Det er først og fremst kapitalen i fondet som er bærebjelken i 

foreningens økonomiske fundament. Denne gir oss både handlingsrom i forhold til nye tiltak, og 

også trygghet for å kunne dekke uforutsette utgifter. Det henvises ellers til regnskapet under sak nr. 

6 som fremlegges av kassereren. 
 

Grasrotandel gjennom Norsk Tipping 

LOT er registeret i frivillighetsregisteret i Brønnøysund og blitt deltaker i Grasrotandelen  

gjennom Norsk Tipping. Det betyr at de som tipper eller spiller Lotto kan bestemme at  

7 % av deres innsats øremerkes foreningen. I 2020 var inntektene fra dette kr. 22.627, -. Vi håper 

fremdeles på støtte fra mange av medlemmene våre. 
 

Medlemsmassen  

Medlemstallet er økende, og pr. 31.12.2020 hadde vi 357 betalende medlemskap. Det var 21 

medlemmer som ikke har betalt i 2000, men det kom 46 nye i løpet av året, og per 31.12.2020 var 

det 240 familiemedlemskap, 130 enkeltmedlemskap og 8 livsvarige medlemmer. Til sammen 378 

medlemskap. Hvis vi regner 3 medlemmer per familiemedlemskap, betyr dette en medlemsmasse på 

over 850 medlemmer. 
 

Seniorgruppa og Ruslegruppa  

Gruppene er selvstyrte. Ruslegruppa går tur på tirsdager og Seniorgruppa onsdager, fra aug. til mai.  
 

Til slutt 

Alt i alt har også 2020 vært et godt driftsår med stor aktivitet både når det gjelder turer, rydding, 

skilting, opparbeiding og vedlikehold av løypenettet rundt Lillesand. Vi har også, som vi pleier, hatt 

god mediedekning i gjennom 2020, og vi konstaterer at nok et år går over i historien som et 

Friluftslivets år. Vi fortsetter med like mye fokus på friluftsliv også i 2021, med håp om færre 

restriksjoner og mer normale forhold på samlinger. 
 

Vi sender ut medlemskort og turprogram til samtlige medlemmer sammen med årskontingenten den 

nærmeste tiden. Årsmeldinga vil i år bli lagt ut på hjemmesida vår. 

Opplysninger om turer og LOTs aktiviteter finner du på foreningens hjemmeside 

www.lillesandturistforening.no, og på facebook.  
 

Årsmelding 2020, v/ Anita, - med innspill fra styret, samt dugnadsgruppa v/ Finn Salvesen. 

http://www.lillesandturistforening.no/

