
    Cykelorientering 2022 
Härmed inbjuds du till cykelfrämjandets cykelorientering som pågår fram till 30 sept. Du cyklar på egen hand 
när tid och väder passar bäst! Årets tema är ”KONST”. Vill du vara med fyller du i tävlingsformuläret som du 
får när du betalar in 100 kr för vuxen, 50 kr för ungdom på plusgiro 726856-8, Cykelfrämjandet i Göteborg. 
För mer information kontakta: Annika Persson 0703 86 23 88 eller Ingemar Mattsson 0705 73 28 42, 
gimattsson@gmail.com 
  

Söndag 10 april  kl.11.00   Hällristningar 
I Göteborg finns närmare 60 kända hällristningar och de mest sevärda ligger i Askim, så vi tar cykeln dit och gör 
ett besök hos dessa ca 3000 år gamla kulturyttringar. På berghällen finns två människofigurer, tre djurfigurer, två 
solkors, tre fotsulor, sex skepp och tre skålgropar inknackade. 

Samling: Linnéplatsen 11    Turens längd: 10 km 
Färdledare: Lisbeth Borgesand    0766 49 49 90     

Söndag 24 april  kl.11.00  Björlanda Kile    
En av våra traditionella och uppskattade cykelturer går till Björlanda Kile. Vi besöker norra Europas största 
småbåtshamn med plats för 2400 båtar. Här finns både båtvarv och restaurang som har öppet året runt. Vid 
Björlanda Kile rinner Osbäcken ut i havet och är den enda havsöringsförande bäcken på Hisingen. Vi stannar på 
något trevligt ställe och fikar under turen.  

Samling: Operan, Christina Nilssons gata1   Turens längd: 38 km 
Färdledare: Anders Simonsson    0767 69 98 93                                      

Söndag 1maj kl.11.00   Torslandaviken 
Vi cyklar utmed Norra Älvstranden och via Skandiahamnen och Arendal till Torslandaviken. Torslandaviken är 
ett friluftsområde och fågelparadis med ett 70-tal olika arter samt fjärilar och insekter. Ett bra tips är att ta med 
kikare och en liten matsäck på turen. 

Samling: Operan, Christina Nilssons gata 1   Turens längd: 30 km 
Färdledare: Lennart Andersson    0701 87 13 31 

Söndag 8 maj kl.11.00  Göteborgs Landerier 
Landerimarkerna var den donationsjord som Göteborg fick av Kronan, vid stadens grundande 1621. Marken låg 
utanför vallgraven och tanken var att arrendera ut till bönder att bruka den till förmån för stadens innevånare. 
Det stod dock snart klart att man i mångt och mycket frångick den principen och lät istället förmögna personer 
uppföra herrgårdsliknande byggnader på landerimarker, det är dessa byggnader som vi idag förknippar med 
ordet landeri. Vi cyklar till några bevarade landerianläggningar och lär om dess historia. 

Samling: Sankt Sigfrids Plan 6    Turens längd: 10 km 
Färdledare: Lisbeth Borgesand    0766 49 49 90    

Söndag 15 maj kl.11.00  Jonsereds trädgårdar 
Följ med till denna prisbelönade pärla med sina prunkande växter, färger och dofter, en plats för inspiration och 
rekreation. Café finns i den vackra trädgården. Färden går till största delen på bilfria vägar längs Säveån. På 
tillbakavägen finns möjlighet att ta Västtågen från Partille tillbaka till Göteborg. 

Samling: Operan, Christina Nilssons gata 1   Turens längd: 30 km 
Färdledare: Anders Simonsson    0767 69 98 93 
    
Torsdag 19 maj kl.11.00     Göteborgsvarvet 
Vår årliga cykeltur där vi på cykel följer löparnas blå linje genom staden. Ett ypperligt tillfälle att uppleva loppet 
utan att springa det och samtidigt få en genuin guidning av en av loppets mångfaldiga funktionärer. I fantasin 
visualiserar vi folkhavet och alla hejarop som möter oss på vägen mot målet. 

Samling:  Ingången till Slottsskogsvallen, Margretebergsgatan 8   Turens längd 21 km 
Färdledare: Ove Magnusson    070 289 67 21 
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Söndag 22 maj kl.11.00  Liten tur på Hisingen 
Vi cyklar förbi Lilla Bommen och över den nya Hisingsbron till Backaplan. Följer Kvillebäcken ett par 
kilometer. Svänger höger på Aröds genväg över Kvillebäcken och järnvägen. Sedan Lillhagsvägen förbi 
Brunnsbo och vidare på Litteraturgatan till Tingstadsvägen som tar oss över E6 till Exportgatan, 
Salsmästaregaten och Södra Marieholmsbron. Fortsätter efter bron på Marieholmsgatan, Gullbergs Strandgata 
och Kämpegatan till Bergslagsgatan med Västra Götalandsregionens hus som ligger granne med f.d. 
Bergslagsbanans vita stationshus, kallat” Vita Huset”.  Där vi avslutar turen på en mysig fikaplats med bänkar. 
    

Samling: Drottningtorget 11 vid pressbyråkiosken    Turens längd: 
12 km 
Färdledare: Lars Rosén    0705 20 53 53 

Söndag 29 maj kl.11.00            Hamntur med små och större hamnar  
Vi cyklar längs dagens hamnar där tidigare styckegods lossades och lastades. Vidare till en f.d. 
skeppsprovningsdamm och turens minsta hamn nära Långedrag. 
Hinsholmskilen, Fiskebäck och Önnered där vi tar en fikapaus, därefter Rörviksbadets-och Stegeholmens 
småbåtshamnar. Återvägen går längs Välen och avslutar sedan turen vid landskapsstugorna i Slottsskogen. 

Samling: Lilla Bommens Torg vid Barken Viking   Turens längd: 
35 km 
Färdledare: Lars Rosén    0705 20 53 53 

Söndag 5 juni kl.11.00  Staden Karl X ville utplåna 
Karl X hade stora planer för Göteborg som han ansåg var bättre lämpad som huvudstad än Stockholm. En annan 
stad på närmare håll upplevdes som konkurrent och hot mot Göteborg och efter freden i Roskilde fick staden 
status som ”uppstad” d.v.s. stad utan rätt till utrikeshandel. Karl X plötsliga död gjorde att planerna att utplåna 
staden gick om intet och man flyttade så småningom staden till sin nuvarande plats. Vi gör ett besök i staden 
med dess historia.   

Samling: Operan Christina Nilssons gata 1   Turens längd: 35 km 
Färdledare: Lisbeth Borgesand    0766 49 49 90 

Söndag 12 juni kl.11.00  Cafétur till Gunnebo Kaffehus 
Kom med och besök de vackraste delarna av Mölndal. Efter starten från Operan, glider vi på helt bilfria banor 
till Gunnebo Slott och Trädgårdar. Här bakas allt från grunden i eget bageri. Vi slår oss ner på uteserveringen och 
låter oss väl smaka av kaffe med tillbehör. 

Samling: Linnéplatsen    Turens längd: 20 km 
Färdledare: Anders Simonsson    0767 69 98 93     

Söndag 19 juni kl. 11.00  Färjenäsparken  
Vi gör ett besök i de vackraste delarna av Göteborg. Efter starten från Linnéplatsen, glider vi genom gamla 
Haga, stannar vid Vädersågen, Södra färjeläget, Klippan, Norra färjeläget, Färjenäsberget där vi tar fikapaus. 
Tittar runt i Färjenäsparken och fortsätter till Eriksberg, Lindholmen, nya Hisingsbron. Avslutar turen med en 
glass på Avenyn samt hälsar på Charles Lindberg som står alldeles bredvid. 

Samling: Linnéplatsen 11     Turens längd: 17 km 
Färdledare: Lisbeth Borgesand    0766 49 49 90 
  

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 ha med sig reservslang och verktyg för att kunna laga en punktering. Höstens kvällsturer kan 
kräver 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 2023 bland dem som är 
närvarande. De tre som varit med på flest turer under 2022 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

