
  
    

 

 

 

 
Cykelorientering 2023 

Cykelorienteringen är i år, utan anmälan och utan avgift. På sista sidan finner du frågeformuläret för 2023 års Cykelorientering.  

Vid objekten finns ofta en skylt, mät diagonalen på skylten och skriv in antal centimeter. Glöm inte måttband / tumstock.  

Saknas skylt vid objektet, skriv då 0 cm. Årets cykelorientering har många kontroller, du behöver inte ta alla kontrollerna för att ha 

chans till priser. Då flera cykelturer passerar orienterings platser, ha papper, penna och tumstock med!  

Fyll i formuläret och ta med det till avslutningen där de rätta svaren meddelas. 

Plats och datum för avslutningen med prisutdelning meddelas i höstens program.  

 

 

Söndag 16 april  kl. 11:00  Nya Hovås 

Kom med och se det Nya Hovås växa fram, en spännande stadsdel där det händer mycket kring arkitekturen. 

Efter starten från Linnéplatsen tar vi cykelbanan ner mot Amundön. Ta med en kaffekorg. 

 

Samling: Linnéplatsen 11. 

Färdledare: Anders Simonsson  0767 69 98 93                                                          Turens längd: 35 km 

 

Torsdag 20 april kl. 16:30 OBS tiden  Nasir moskén i Högsbo 

Vidga dina vyer med ett besök på Nasir moskén i Högsbo. Moskén invigdes 1976 och blev därmed Sveriges första byggda moské.  

Vi blir guidade runt av en imam och sedan finns tid för frågor. 

 

Samling: Linnéplatsen 11. 

Färdledare: Owe Magnusson  0702 89 67 21   Turens längd: 4 km 

 

Söndag 23 april kl. 11:00  Göteborg i vårfärger 

Vi cyklar på Nya Alléns cykelbana till Stora Teatern och in i Kungsparken. Hagakyrkan med omgivning till Linnéplatsen. 

I Slottskogen följer vi hur naturen har vaknat. En sväng genom Änggården och Lilla Änggården till Botaniska Trädgårdens 

huvudentré. Där kan de som vill lämna gruppen och på egen hand söka vårtecken i parken.  

Övriga fortsätter till Slottskogens Landskapsstugor där vi avslutar turen. 

 

Samling: Gamla Ullevi vid Gunnar Grens staty. 

Färdledare: Lars Rosén  0705 20 53 53    Turens längd: ca  8 km  

 

Söndag 7 maj kl. 11:00  S A Hedlund och hans marker i Tolered 

S A Hedlund var publicist, chefredaktör, politiker och riksdagsman med inflytande i Göteborg.  

Start på Linnéplatsen där det finns en anknytning till Hedlund. Vidare till Vasagatan / Viktoriagatan och västra Nordstan. 

Därefter via Hisingsbron till Hedlunds marker i Tolered. Uppehåll vid Slätta damm. Återfärd med slut vid Operan. 

 

Samling: Linneplatsen 11. 

Färdledare: Lennart Andersson  0701 87 13 31   Turens längd: 17 km 

 

Torsdag 11 maj kl. 14:00 OBS tiden  Göteborgsvarvet på cykel 

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

 

Samling: Grusplan framför Slottsskogsvallen. 

Färdledare: Owe Magnusson  0702 89 67 21   Turens längd: 21 km 

 

Söndag 14 maj kl. 11:00  Landala Egnahem 

Egnahemsområdet i Landala är det äldsta planerade egnahemsområdet i Göteborg som initierats av staden. 

Våren 1914 stod det första av husen klart. Syftet med egnahemsrörelsen var att ge arbetarklassen eget boende. 

Husen är typiska för nationalromantiken med hus som sluter sig utåt. Ta med fika! 

 

Samling: Linnéplatsen 11. 

Färdledare: Anders Simonsson  0767 69 98 93                                                           Turens längd: 10 km 
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Söndag 21 maj kl. 10:00 OBS tiden     Alingsås - En heldagstur   
Från Floda station startar vi cykelfärden ut på vackra pastorala vägar genom ett unikt kulturlandskap.  

Vi passerar Apotekare Mossbergs villa, Bryggenäs Slott, A-M's brygga och den lilla fyren ”Alingsås Angöring”. 

Mellanmålsplatser t.ex. Norsesund station efter 8 km, Solvedens Kraftstation efter 10 km och A-M's brygga  

efter 18 km. Målet i Alingsås är Jonas Alströmers Magasin på Bankgatan 3 med konst utställning. Därefter fria aktiviteter.  

Intressanta platser är Nolhaga Slott, minnesstenen över Karin Boye och statyn” Med handväskan som vapen”.  

Många tillfällen för bad och fiske. Medtag skaffning. Turen är uppdelad i flera etapper. 

 

Västtrafiks tåg, Västtågen, tar med cyklar utan avgift. Reseplanering finns på https://www.vasttrafik.se  

Avgång från Göteborgs central kl 9.05 med ankomst Floda station 9.31 

Avgång från Göteborgs central kl 9.30 med ankomst Floda station 9.56 

 

Denna vackra tur kräver vackert väder och genomförs inte vid vidrigt väder. Beslut tas senast 07:00 avresedagen. Vid tvivel ring. 

 

Samling: Floda station, Floda stationsväg 2, 448 30 Floda. 

Färdledare: Lars Gustavsson  070-22 381 22 och Lisbeth Borgesand  076-649 49 90 Turens längd: 22 km enkel väg 

 

Söndag 28 maj kl. 11:00  Färjeförbindelser över älven från förr 

Utefter hamnen på södra sidan, över Älvsborgsbron och utefter hamnen på norra sidan till startplatsen.  

Med stopp på färjelägena från förr innan Västtrafiks färjetrafik.  

 

Samling: Operan, Christina Nilssons gata 1.                                                  

Färdledare: Lennart Andersson  0701 87 13 31   Turens längd: 18 km  

 

Söndag 4 juni kl. 11:00  Apotek i Göteborg 

Vi cyklar till några av dagens apotek och platserna med husen för några förre detta. Visar bilder på exteriörerna med de djurfigurer 

som fanns som skulpturer över entréerna. Vi kommer att cykla i centrala Göteborg och till Gamlestaden och Örgryte där vi avslutar 

turen i den lilla parken vid Sankt Sigfrids plan. 

 

Samling: Kungsportsplatsen vid Kopparmärra. 

Färdledare: Lars Rosén  0705 20 53 53    Turens längd: 14 km 

 

 

Söndag 11 Juni kl. 10:00 OBS tiden     Stadshus Tur 
Samling vid Mölndals Stadshus för färd mot ”Kråkan” som besegras via hissen ”Kråkfoten” och vi får en fin utsikt över vackra 

Mölndal. Kämpa upp för branta backen ”Kråkan” går också bra, sammanstrålning på toppen. 

I Djupedalsäng, högtidlig invigning nya cykelbanan ”zick zack”, med sedvanlig pompa och i närvaro av ordförande. 

Lunchpaus vid Finnsjön, vattentäckt för Mölnlycke. Fina badmöjligheter.  

Mätta och utvilade går färden vidare till Örtjärn där vi besöker Barnträdgårdens två katter Caesar och Ziggy.  

Fina badmöjligheter. Via Långenäs station till Mölnlycke Stadshus där vi träffar Johan.  

Fika paus vid Bertilssons Stuga vid Lilla Delsjön. Fina badmöjligheter. 

Målet för vår resa är Göteborgs Stadshus och då har vi cyklat igenom tre kommuner och passerat tre stadshus. 

 

Denna vackra tur kräver vackert väder och genomförs inte vid vidrigt väder. Beslut tas senast 07:00 avresedagen. Vid tvivel ring. 

 

Samling: Mölndals Stadshus, Göteborgsvägen 17, 431 30 Mölndal.   

Färdledare: Lars Gustavsson 070-22 381 22 och Lisbeth Borgesand 076-649 49 90 Turens längd: 28 km. 

 

 

Söndag 18 juni kl. 11:00  Konstverksrunda 
Det finns cirka 1500 offentliga utomhuskonstverk i Göteborg. På en rundtur i väster kommer vi att titta lite närmare på dryga tiotalet 

av dem. Vi cyklar söderut genom Slottsskogen till Flatås och därefter norrut genom Högsbo och Kungsladugård till Klippan. Turen 

avslutas i Majorna där den medhavda fikan intas på en plats som tidigare hette Lek- och viloplatsen. 

 

Samling: Linnéplatsen 11 

Färdledare: Bo Svensson 0730-296107    Turens längd: ca 12 km 

 

 

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. 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 2024 bland de som är närvarande.  

De tre som varit med på flest turer under 2023 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!

https://www.vasttrafik.se/
http://www.cykelframjandet.se/


 


