
Ut på tur
     i Iveland 2018

God tur på 

jakt etter våre  

postkasser!

Hilsen
Tonje og Finn Terje

17. mai - 28. september

GRATIS!



I år består prosjektet av 9 postkasser.  
Èn av dem finner du i Evje og Hornnes kommune 
mens en annen er i Birkenes kommune.
Oppsøk stedene sammen som familie,  
med venner, på en treningstur eller alene!

Skriv dere inn i boka som du 
finner i postkassa!

Bakerst i brosjyren finner 
du et skjema du kan fylle ut 

med navn og datoer for å 
holde oversikt over dine  

fullførte turer.

På kommunens hjemmesider finner 
du kart for utskrift til alle turene.

Premie til alle  
som har vært på  

minst 6 av turmålene.

Premien kan hentes  
i servicetorget.

Kart

Fullfør  
alle 9 turene og  

bli med i trekningen  
av gavekort som deles  

ut i forbindelse med  
et arrangement  

høsten 2018.



Dette er turene i 2018

Tillarknappen
Fantastisk utsiktspunkt over  
Engesland og Ljosevannet.

Parkering / Ca. 200 meter mot 
Moisund/Iveland ved avkjøring  
på Engesland.

Trasé / Sti i skogsterreng,  
ca 2 km t/r.

Merket / Ja, blå merker.

Postkasse / På toppen.

Masi
Gapahuk med fantastisk utsikt  
på toppen.

Parkering / Ved Hornnes  
barnehage.

Trasé / Fin sti i skogsterreng.  
Rundløype (4,1km)  
eller t/r (3,2 km).

Merket / Ja, blå merker.  
Hold til venstre i hogstområdet  
på den korte løypa.

Postkasse / På toppen.



Lognøya, sør
Parkering / Ogge gjesteheim,  
3 km nord for Vatnestrøm.  

Trasé / Liten sti langs hyttene i nord.  
Vanlig sti sørover på Lognøya.

Merket / Nei.

Postkasse / I enden av stien,  
helt sør på Lognøya .

Annet / Dersom du ikke er kjent  
anbefaler vi at du tar med en  
utskrift av kartet. 
Vis hensyn til hyttebeboere.

Åmdal, nord
Parkering / Avkjøring mot Støledalen 
ca. 5 km nord for Birketveit.  
Følg veien ca. 3 km . 

Trasé / Grusvei og kjerrevei frem  
til Åmdal. Sti den siste delen.

Merket / Merkebånd fra Åmdal.

Postkasse / I enden av merket sti  
på et høydedrag.

Annet / Fint å sykle fra parkering  
og opp til Åmdal.



Melandsknapen
Flott terreng, nydelig utsikt fra toppen!

Parkering / Birketveit nord, første avkjøring  
på høyre side nord for gamle Iveland bedehus.

Trasé / Grusvei til Skrømevann, kjerreveg til  
Meland, skogsterreng siste 200 m til topps.

Merket / Nei, men merkebånd mellom Meland  
og toppen.

Postkasse / Ved høyeste punkt. (Melandsknapen).

Berefjell
Rundtur med nydelig utsikt.

Parkering / Ved Ivelandshallen, Birketveit.

Trasé / Sti og kjerreveg, hele runden er  
ca 5,5 km.

Merket / Ja, med rød spray på trær/steiner.

Postkasse / Ved tjønna like ved høyeste  
punkt. (Berefjell).

Skisland
Parkering / Langs grusvei helt øst på  
Skisland, ved informasjonsskilt, alternativt 
100 meter opp i byggefeltet.  
Stien begynner i dette området. 

Trasé / Kjerrevei og sti frem til turmålet,  
ca 4 km t/r.

Merket / Ja, med rød spraymaling.

Postkasse / På liten topp like ved stien 
(merket helt frem), ca 150 meter før Bjørk-
estøl.

Annet / Mulighet for rundtur(er). Videre mot 
Bjørkestøl ca 150 meter. Mulighet for retur 
i nordlig eller sørlig trase (ikke markert på 
kartet). Informasjonskart ved parkering.

Skrømestøl ved Skrømevann.



Kilefjorden øst
Parkering / Sving av mot Odderstøl,  
ca 4 km vest for Birketveit langs rv 403. 
Følg grusveien ca 1,2 km.  
Parkering ved kryss/bomvei. 

Trasé / Følg grusvei på østsiden av 
Kilefjorden helt frem til parkeringsplass 
der postkassen er plassert.

Merket / Nei

Postkasse / Ved parkeringsplass

Annet / Bruk gjerne sykkel!

Måvatn
Parkering / Følg skilt mot bl.a. «Museum»,  
avkjøring fra rv. 405 ca. 5 km nord for Vatnestrøm.  
Følg grusveien ca 600 m.

Trasé / Grusvei, sti, skogsterreng.

Merket / Nei. 

Postkasse / På et tre på svabergene i sørvest.

Annet / Dersom du ikke er kjent anbefaler vi at du tar 
med en utskrift av kartet. Det er også mulig å gå opp 
fra Mykjåland på en liten sti/tråkk. 



Kontaktperson Telefon

Navn på deltakere Alder

Sted Dato Deltakere

Tillarknappen

Masi

Lognøya

Kilefjorden øst

Melandsknapen

Åmdal nord

Berefjell

Skisland

Måvatn

Dersom du fullfører seks turer kan du levere eller vise skjemaet i  
servicetorget og motta en premie. Fullfører du alle turene kan du levere 
inn skjemaet og være med i trekningen av tre gavekort. Alle som skriver 
seg inn i en av turbøkene er også med i trekningen av gavekort!  

De kan også sendes inn per post til Iveland kommune,  
Frikstadveien 20, 4724 Iveland, mrk. “Kulturkontoret”. 
Innleveringsfrist: 10. oktober 2018.

Kontaktinformasjon: Kulturleder Finn Terje Uberg,  
telefon 901 17 842  /  fub@iveland.kommune.no



Bålreglene ble endret 
1. januar 2016:

Mellom 15. april og  
15. september kan  
man selv vurdere  
om forholdene  
tillater bålbrenning.  
Dersom brannsjefen  
har meldt forbud  
vil dette gjelde.   

Vi ønsker dere alle mange gode turer i skog og mark.

Tusen takk til alle som har gjort dette prosjektet mulig.
Ingen nevnt, ingen glemt!

Vi takker for økonomisk støtte fra Aust-Agder fylkeskommune.

Bålbrenning


