CYKELFRÄMJANDET I GÖTEBORG
UTFÄRDS-/AKTIVITETSPROGRAM
Hösten 2022

Söndag 14 augusti kl. 11.00
Vintagerundan
Den 14 augusti är det dags för årets historiska cykeltur med Vintagerundan. I år går turen till Hisingen. Vi cyklar, i
lugn takt, genom olika historiska stadsdelar och gör stopp på unika platser, flera som du troligen aldrig besökt
tidigare. En historisk guidning ingår, som alltid, som ger tillbakablickar från medeltid fram till 1900-talets snabba
expansion. Som tidigare stannar vi och fikar egen medhavd picknick i någon trevlig park och lyssnar på stenkakor.
Cykelturen är kostnadsfri men man måste anmäla sig för att vi ska kunna planera så allt fungerar smidigt och säkert.
Anmälan görs genom att klicka "kommer" i facebookevenemanget som du hittar här: https://fb.me/e/2fJg3oIrI. Som
deltagare förväntas du ha kläder i gammal stil (äldre än 1990-tal) och gärna på en gammal cykel om du har. Du
behöver också acceptera att bli fotograferad. Detta eftersom en viktig del av evenemanget är att synas sprida glädje
och cykelkultur, Bilder från turen läggs på Vintagerundans Instagram och facebooksidor. Vintagerundan arrangeras
ideellt av Cykelfrämjandet. Vill du veta mer om oss? Du hittar oss både på Facebook och Instagram! Varmt
välkommen!!
Samling: Träddungen vid bussplatsen HjalmarBrantings plats.
Färdledare: Maria Sjöstedt 070 - 747 28 74, Lisbeth Borgesand 076 - 649 49 90

Turens längd: Drygt 10 km

Söndag 21 augusti kl. 11.00
Gamlestaden
Vi cyklar gemensamt till Gamlestaden för att upptäcka en folktät och attraktiv stadsdel, med nya bostäder, cityhandel
och service. Den nya bebyggelsen integreras med den gamla. Därefter far vi vidare till Kvibergs kyrkogård som är en
av Europas största, för att hedra alla de krigsoffer från olika länder som är begravda här.
Här finns även gravar med kända namn som Torgny Segerstedt och Bildsköne Bengtsson.
Ta med er lite god fika.
Samling: Linnéplatsen 11
Färdledare: Anders Simonsson 0767 - 69 98 93

Turens längd: 25 km

Söndag 28 augusti
48:e Säröleden 50 km
Välkomna till ett motionscykellopp för hela familjen, ett lättare lopp på 50 km utmed Säröleden. Avgift.
Gemensam start inne på Slottsskogsvallen kl. 09:30. Kom i god tid så får du gratis service på din cykel av Sportson
före start. Det går även att starta i Särö kl. 09.00-10.00. Vätskedepå i Särö. Kaffe, te, saft och bulle serveras vid mål
inne på Slottsskogsvallen där det blir utlottning av presentkort på cykel som 1:a pris och många andra priser.
Upplysningar:
Cykelfrämjandet, Torbjörn Olsson 070 - 661 33 69
Söndag 4 september kl. 11.00
Örgryte
Från S:t Sigfridsplan genom Bäckeliden och Kärralund till Renströmska sjukhuset f.d. sanatorium. Vidare förbi
Härlanda tjärn och delar av Delsjöområdet till Skår med gränsek. Fortsätter över Almedal där vi från bron kan se ner
på en del av bygget för Västlänken. Svänger mot Korsvägen en bit men viker sedan av så vi ser Lisebergs sydsida
med eventuella attraktioner igång. Avrundar i Jakobsdal med jättegrytor och avslutning vid S:t Sigfrids plan.
Samling: Sankt Sigfridsplan 6
Färdledare: Lars Rosén 0705 - 20 53 53

Turens längd: 15 km
Vissa delar kuperade men bra underlag

Söndag 11 september kl. 11.00
Lundby by
Från startplatsen över Hisingsbron till Slottsberget och vidare till Lundby by med Lundby gamla kyrka. Därefter via
Krokäng, Bräcke, Nya Kvillebäcken till startplatsen.
Samling: Operan, Christina Nilssons gata 1
Färdledare: Lennart Andersson 0701- 87 13 31

Turens längd: 17 km

Söndag 18 september kl. 11.00
Majorna
Vi börjar med Stigbergstorget där vi upptäcker Gathenhielmska huset och även tar en titt på det nya krogpalatset.
Därefter far vi vidare mot Klippans kulturreservat där vi har bl.a. Porterbruket, Sockerbruket, Ankarsmedjan och
Ostindiska kompaniet. Vi avslutar med fika på Röda Sten.
Samling: Linnéplatsen 11
Färdledare: Anders Simonsson 0767- 69 98 93

Turens längd: 10 km

Söndag 25 september kl. 11.00
'Förstadstur'
Vi cyklar runt i några 'förstäder', stadsdelar utanför Vallgraven, och gör nedslag vid betydelsefulla platser och hör
även om en fasansfull händelse. Gör ett stopp hos Kungsbacka gumman som blev rik på sin syssla.
Samling: Linnéplatsen 11
Färdledare: Lisbeth Borgesand 076 - 649 49 90

Turens längd: 10 km

Söndag 2 oktober kl. 11.00
Biografer på Hisingen
Från startplatsen till Brunnsbo, Kvillebäcken, Lindholmen, Kyrkbyn, Tolered och åter till startplatsen.
Samling: Operan, Christina Nilssons gata 1
Färdledare: Lennart Andersson 0701 - 87 13 31

Turens längd: 20 km

Söndag 9 oktober kl. 12.00 Obs tiden
Cykelorientering avslutning
Avslutning och prisutdelning på årets cykelorientering.
Vi bjuder på fika och delar ut priser till ett antal vinnare i Cykelorienteringen.
Samling: Lilla Munkebäcksgatan 11A.
Annika Persson 0730 - 862388
Ingemar Mattsson 0705 - 732842
Söndag 16 oktober kl. 11.00
Hisingsparken
Vi får en fin tur till Göteborgs största park. Den innehåller många naturtyper, men domineras av hällmark och
tallskog. Här finns våtmarksområden som Slätta Damm, Klare mosse och Gunnestorps mosse.
Medtag kaffekorg.
Samling: Operan Christina Nilssons gata 1
Färdledare: Anders Simonsson 0767 - 69 98 93

Turens längd: 15 km

Söndag 23 oktober kl. 11.00
Göteborg i höstfärger
Från Operan följer vi träd med det som är kvar av höstfärger på cykelbana längs Nya Allén, Vasagatan, Norra
Allégatan och vidare förbi Esperantoplatsen till Stenpirens resecentrum. Där kan vi sitta inne och värma oss
med eget medhavt eller det Pressbyråkiosken har att erbjuda.
Samling: Operan, Christina Nilssons gata 1
Färdledare: Lars Rosén 0705 - 20 53 53

Turens längd: 5 km

Söndag 30 oktober kl. 11.00
Fasader i staden
Vi grottar ner oss och beundrar byggnadskonsten när det begav sig och arkitekterna bakom de offentliga
byggnaderna i staden.
Samling: Linnéplatsen 11
Färdledare: Lisbeth Borgesand 076 - 649 49 90

Turens längd: 10 km

Söndag 27 november kl. 12.00 Obs tiden
1:a Advent tur
Följ med på en tur i julstaden Göteborg. Vi letar efter lite julstämning. Kanske besöker vi någon julmarknad och
avslutar gör vi på något fik där man serverar pepparkakor och kanske glögg.
Samling: Operan, Christina Nilssons gata 1
Turens längd: 5-10 km beroende på väder och snödjup eller kanske ännu troligare isläget på Göteborgs gator.
Färdledare: Camilla Karlsson 070 - 883 18 15

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 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 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!

