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Torsdag 12 mars   Mölndals museum ”Mat i nöd och lust” 
Vi cyklar till Mölndals museum och besöker den nya utställningen ”Mat i nöd och lust”. Här kommer du att möta 

temat i både historiska nedslag och i en aktuell nutid, med mycket igenkänning och en del ögonöppnande fakta. Ett 

smörgåsbord av berättelser, minnen, och mängder av föremål och förpackningar. 

 

Samling: Världskulturmuseet kl. 17    Turens längd : 15 km

  

(GPS 57.6945, 11.9892) 

Färdledare: Owe Magnusson   Tel: 070 289 67 21 

 

 

Onsdag 18 mars    En moské tur 

Vidga dina vyer med ett besök på Nasir moskén i Högsbo. Nasir mosken invigdes 1976 och blev därmed Sveriges 

första byggda moské, vi blir guidade runt i moskén av en imam och sedan finns det tid för frågor. 

 

Samling: Linnéplatsen , kl. 16:30    Turens längd: 15 km 

(GPS 57.690328,11951825) 

Färdledare: Owe Magnusson   Tel: 077 289 67 21 

 

 

Söndag 22 mars   Invigning av cykelorienteringen 

Vi cyklar till några av årets cykel kontroller. Ta med matsäck som vi intar någonstans längs vägen. 

 

Samling: Lilla Munkebäcksgatan 11 A  kl: 12.00 

(GPS 57.723, 12.022)    Turens längd: 5km 

Annika Persson  Tel: 070 632 13 26 

Ingemar Mattsson Tel: 070 573 28 42 

 

 

Söndag 29 mars                            Cafè tur i 11:ans spår mot havet 

I år följer vi spåren efter linje 11:ans vagn genom centrala Göteborg utanför vallgraven på vår färd mot havet. Vi 

cyklar genom Majorna och förbi många landshövdingehus innan vi närmar oss Saltholmen och de vackra stora 

villorna i Långedrag. Avslutar turen gör vi på något café i närheten av spårvagnsspåret. Sommartid har börjat och 

med lite tur kan vi kanske hitta en plats i solen. 

 

Samling: Gustaf Adolfs torg(nedanför statyn), kl:11.00  Turens längd: 25 km 

(GPS 57.707641, 11.967123) 

Färdledare: Camilla Karlsson   Tel: 070  83 18 15 

 

 

Söndag 19 april                             Ruinen i Mölnlycke 

En kombinerad cykel-och promenadtur till Råda Säteri och halvön Labbera strax utanför Mölnlycke. Vi parkerar 

cyklarna vid säteriet och promenerar genom lövskogen, upp på en höjd, där vi hittar ruinen som byggdes som en ruin 

i början av 1800-talet. Vid Råda Säteri finns café som vi hoppas har öppet. 

 

Samling: Torget utanför stadshuset i Mölndals centrum. Kl: 11.00  Turens längd: 20 km 

(GPS 57.6573678,12.0152077) 

Färdledare: Berit Grönnesby   Tel: 073 036 68 32 

 

   

Onsdag 29 april                             Billdals naturpark 
Följ med till Billdals naturpark,. En gammal fin engelsk park där delar av parken är herrgårds miljö från 1800-talet 

med flera vackra stenbroar. Väl uppe på höjden får vi en underbar havsutsikt där vi intar vår  medtagna fika. 

 

Samling: Linneplatsen kl: 18:00 

(GPS 57.690328, 11,951825)    Turens längd: 30 km 

Färdledare: Anders Simonsson  Tel: 076 769 98 93 



 

 

Söndag 3 maj   Jättegrytor 
För tusentals år sedan drog inlandsisen med sig stora stenbumlingar, ibland fastnade en sten och smältvattnet fick den 

att snurra runt, runt och skapa en stor gryta. Några av dessa jättegrytor finns mitt i Göteborg. Passa på att tillsammans 

med oss besöka ett storslaget minnesmärke. 

 

Samling: Linnéplatsen ,  kl: 11.00    Turens längd: 10 km 

(GPS 57.690328, 11.951825) 

Färdledare: Anders Simonsson   Tel: 076 769 98 93 
                                                                                                     
Torsdag 14 maj                                                        Göteborgsvarvet på cykel 

Vi som hellre cyklar än springer Göteborgsvarvet följer den blå linjen genom staden. 

 
Samling: Grusplanen vid ingången till Slottsskogsvallen, kl 17 

(GPS 57.677722, 11.939522)                         Turens längd: 21 km 

Färdledare: Owe Magnusson   Tel:707 289 67 21 

 

 

Söndag 24 maj  Vintagerundan 

Följ med på en nostalgikantad cykeltur genom Göteborg. Vi cyklar i lugn takt och stannar till på ett par intressanta 

platser och får höra historiska anekdoter berättade av historieintresserade Jöran Fagerlund som också leder turen. 

Turen tar cirka 2 timmar och avslutas med en gemensam knytis-picknick på Skansens Kronan. Kaffe och kaka bjuds 

det på, liksom klämmiga låtar på vevgrammofonen. 

Hur gör man? Klä dig i vintage kläder i valfri stil (de ska vara äldre än 1990). Packa med filt och lite fika och cykla 

med oss. Turen är kostnads fri. Anmäl dig genom att klicka ”kommer” på facebookevenemanget eller anmäl dig till 

färdledaren. 

 

Samling: Esperantoplatsen kl:11:00    Turens längd: 10 km 

(GPS 57.702692, 11.955614) 

Färdledare: Jöran Fagerlund    Tel: 073 645 00 52 

E-mail: joran.fagerlund@cykelframjandet.se 

 

 

Söndag 7 juni   Sillvik 

På vår cykeltur får vi fina naturupplevelser längs vidsträckta hällmarker. I dalgångar och öppna gläntor växer 

vildrosor. Intill ligger Sillvik naturreservat med skalbankar vars kalkrika jord bildar underlag för en artrik flora med 

orkidéer och andra ovanliga växter. Området är nu ett reservat i EUs nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 

Medtag proviant så tar vi en fika i någon trevlig glänta. 

 

Samling: Operan, Christina Nilssons gata 1,  kl:12.00  Turens längd: 45 km 

(GPS 57.710813,11.964626)    

Färdledare: Anders Simonsson  Tel: 076 769 98 93 

 

 

 

 

 

 

 

 På Cykelfrämjandets turer cyklar vi i lugnt tempo som passar alla. Ingen föranmälan behövs. Vill du ansluta 

längre fram på en tur, fråga gärna färdledaren. Om du inte vill fullfölja den tur du är med på måste färdledaren 

meddelas innan du avviker. Medtag gärna matsäck, eftersom vi på de flesta turerna brukar stanna till och fika. 

Det är bra att ta med sig reservslang och verktyg för att kunna laga en punktering. Höstens kvällsturer kan kräva 

cykelbelysning. För största möjliga säkerhet rekommenderar vi användning av cykelhjälm. 

Vid deltagande får du en andel per tur i vårt utfärdslotteri. Dragning sker på årsmötet 2020 bland dem som är 

närvarande. De tre som varit med på flest turer under 2019 får särskilda priser. 

Kolla gärna på vår hemsida www.cykelframjandet.se , vi kan någon gång lägga in en extra aktivitet eller p.g.a. 

force majeure snabbt behöva ändra del i programmet som vi ej haft kontroll över. 
Välkommen på våra turer! 

 

 

http://www.cykelframjandet.se/

