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Tisdag 9 juni 

 Cykelutflykt 

runt Högåsen 

  
Vi – och miljön – vill gärna arbeta för mera cyklande. Göran Edel har skapat en 
tradition med en försommarkvällscykling någonstans i Karlskogas utkanter. Även i år 
blir det med utgångspunkt från Stråningstorps centrum och utflykten kommer att gå 
runt Högåsen, men tror ni att det bara finns en väg där, så tror ni fel. Vilket vägval det 
blir det bestämmer Göran, väder och vind. Men det här handlar om en cykelutflykt i 
försommarkvällen, så det är inte fråga om något motionslopp. 
Anmälan senast måndag kväll. 
  
Samling Stråningstorps centrum kl 18.00 
Ansvarig: 
Göran Edel 073 05 379 84 

  
 
Lördag 11 juli 

 Bofors skjutfält 

med cykel 
  

Den andra nu traditionella cykelutflykten går på Bofors skjutfält. Den brukar 
genomföras senare på sommaren, men det finns så mycket intressant natur inne på 
det annars stängda Bofors skjutfält så vår sakkunniga färdledare Terése Riddersand 
att vi den här gången ska titta på vad som växer lite tidigare på sommaren också. En 
alltid uppskattad tur i en lite annan säsong.  
  
Samling Ljunggrens Motor kl 09.00 

Ansvarig: 
Terése Riddersand 072 46 701 08 
  

 

Torsdag 27 augusti  

 Kilsta bakgård och  

Föreningarnas hus 

  

På baksidan av det i många avseenden positivt produktiva Kilsta-området finns en 
bakgård som döljer en historia som inte i alla delar är vare sig hälsosam, snäll eller 
laglig. Vi vill få svar på vad som egentligen hänt, hur hotad vår dricksvattenkvaitet är 
på grund av det och vad som kommer att ske. 
Inne på samma område finns också Föreningarnas hus, en grund för det sig snabbt 
utveckande Möckelnsföreningarna, föreningarnas – även vår – förening. Vad är det 
och vad kan det bli? Det skall vi försöka få veta mer om och naturligtvis titta på huset. 
  
Samling, helst med cykel, framför ”Kilsta-porten” kl 18.00 

Ansvariga:   
Hans Jansson 070 24 550 48     Göran Edel 073 05 379 84 



  

Söndag 30 augusti 

 En lite längre 

Cykeltur 

  

I år tänker vi oss komplettera våra cykelaktiviteter med en något längre tur. Tre mil, 
ungefär, snarare någon kilometer mer än mindre. Exakt vart den kommer att gå det 
bestäms nära inpå utflykten, för det kommer att handla om en hel del grusväg, och 
då väljer Jan och Slawomir vägar som just då är i bästa möjliga skick. Men 
landsbygd väster om staden är planen. Att vi vågar oss på en flermilatur har sin 
grund i – förutom spänstiga medlemmar – också den ökande användningen av 
elcyklar. Har du en elcykel så blir det här en härlig utflykt, har du möjlighet att låna en 
för att pröva på – då kan det här vara det perfekta tillfället att testa. 
  
Samling Nobelhallens parkering kl 09.30 

Ansvariga: 
Jan Öijen 070 37 485 82 
Slawomir Trzcinski 073 77 750 24 
  
  

Söndag 20 september 

 Våran klassiker 

Tio sjöars led 

  

Än en gång bjuder vi tillsammans med Karlskoga kommun in till Tio sjöars led. Alla 
som vill vara med tar sig till Svinsjöstugan. Därifrån skjutsas allt vandrarna till 
startplatsen och går sedan i valfri, egen takt leden tillbaka till Svinsjöstugan. Då visar 
sig startordningens fördelar. Var och en går i sin egen takt och har sitt eget fordon på 
plats för att åka hem igen. Och här är det plats för alla. De som vill gå i motionstakt 
och de som vill gå ensamma eller i grupper och titta på det som finns att se efter 
vägen – och kanske diskutera med sina medvandrare. 
  
Samling Svinsjöstugan kl 09.00 
Ansvarig: 
Jan Öijen 070 37 485 82 
 


