
2008 23-25maj – MC-svängar i Bollebygd 

”Mc-sva ̈ngar i Bollebygd” arrangerades av Hammaro ̈ Islanders Motor Cycle Club 

tillsammans med SMC Va ̈rmland. 

Vi som var med pa   denna resa var: Lars & Maj-Britt Karlsson, Tommy Kruse & Kristina 

Persson, Arne & Ingrid Bjo ̈rkman, Olle & Eva-Lena A  ström, Kjella ke Magnusson, Bibi 

Lundin, Tony Eldh, Gunnar Flaen och Lars Johannesson. 

Fredagen den 23 maj 

Vi startade fra  n klubbstugan vid Lunnevi, Skoghall klockan 14:00 under fredagen. Va ̈dret var 

soligt med lite kyla i vinden. Lars Johannesson var fa ̈rdledare fo ̈rsta dagen. Efter en snabb 

transport till Kristinehamn svängde vi ho ̈ger mot Revsand och ko ̈rde kustvägen som har 

nylagd asfalt pa   2/3 av stra ̈ckan ned till Nybble. Eftermiddagsfika avnjo ̈ts vid grillen i Nybble 

där Va ̈gverket har byggt en liten parkanla ̈ggning med gro ̈na ytor och ma  nga rastbord till oss 

vägfarare. 

 

Efter fikat a  kte vi norr 2 km och tog av ho ̈ger mot A torp och vidare ned mot Finnero ̈dja. En 

kanonva ̈g med fin asfalt och ma  nga ha ̈rliga kurvor. Efter en kort stra ̈cka pa   E20 svängde vi av 

mot Hova och To ̈reboda. Ha ̈r stannade vi fo ̈r att kolla in ba  tarna i ga ̈sthamnen pa   Go ̈ta kanal. 

Arne och Ingrid anslo ̈t sig till ga ̈nget efter att de startat lite senare fra  n Karlstad pa  grund av 

sina arbeten. 

http://www.himcc.se/2008/05/mc-sva%cc%88ngar-i-bollebygd-23-25-maj-2008/


 

Vi fortsatte nu mot Tidan ned till Sto ̈pen, över va ̈g 26 till Timmerdala. Vi a kte sedan till 

Lerdala och Eggby till Varnhem och slutligen Falko ̈ping. Den ha ̈r stra ̈ckningen av va ̈gen fra  n 

Töreboda och fo ̈rbi Hornborgasjo ̈n ned till Falko ̈ping kallas fo ̈r ”fa  gelva ̈gen” enligt 
turistkartorna. Ha ̈rliga mc va ̈gar med ho ̈g kurvfaktor, slät asfalt och fantastisk natur ma  ste 

vara summeringen av fo ̈rsta dagens ko ̈rning. I Falko ̈ping bodde vi pa   vandrarhemmet fo ̈r 150 

kr per person. 



 

Ga  ngavsta  nd till centrum bakom ja ̈rnva ̈gsstationen där vi hittade en trevlig restaurang fo ̈r 
kvällsmat och en o ̈l. Ägaren till denna restaurang visade sig vara en skojfrisk och 

serviceinriktad gentleman. Vi fick la  ngbord i eget rum,det blev ma  nga historier med gapskratt 

under kva ̈llen. A ter hemma pa   vandrarhemmet lade vi upp taktiken fo ̈r lördagens ko ̈rning och 

gick till kojs i anständig tid fo ̈re midnatt. 

Lördagen den 24 maj 

Va ̈ckning klockan 07:00, solsken och bla   himmel blev facit efter att jag kollat in dagens 

touringva ̈der. Frukostar av olika storlekar dukades upp i matsalen (alla har inte stora kylboxar 

med sig i toppla  dan). Avresa 09:00 mot na ̈rmaste bensinmack fo ̈r nytt blod i tanken. 

Dagens fa ̈rdledare var Lars Karlsson som hade sta ̈llt in riktningen pa   sin GPS mot Floby och 

Annelund. Vid Ornunga sva ̈ngde vi so ̈derut mot Bora  s. Tre mycket vackra stenkyrkor pa   en 

sträcka av 5 km verkar vara kyrkligt i o ̈verkant, men byggnaderna a ̈r en prydnad efter va ̈gen. 



 

Vidare mot Bredared, Sandhult och 11-fika fo ̈re Hedared. Na  gra ho ̈ll pa  att missa fikarasten 

da  vi inte fo ̈ljde reglerna fo ̈r kolonna  kning. Vi var minst tre hojar som a  kte och letade efter 

borttappade kamrater. Polisman Arne kom som ett spjut och samlade ihop oss vilsna 

touringa  kare. O ̈vriga ga ̈nget hittade vi bakom en jordvall sa   att inte rastplatsen syntes fra  n 

vägen. Varmt och solig väder gjorde att jackor och va ̈star togs av fo ̈r att vi inte skall bli allt 

för o ̈verhettade under denna rast. 

Va ̈gen vidare mellan Hedared och To ̈llsjö har stora likheter med bero ̈mda sträckan, till 

Ha  verud över Brudfja ̈llet. Vi gasade vidare mot Bollebygd da ̈r det blev glass- stopp vid Shell. 

Fra  n Bollebygd o ̈ver Hinda s upp till Alingsa  s är det mycket rolig mc va ̈g med kurva efter 

kurva och fin asfalt. Vi mo ̈ter och ser ma  nga hojar som a ̈r ute denna fina dag och ko ̈r pa   dessa 

vägar. Borde kanske uppfinna en mekanisk hand som a  ker upp till hälsning vid alla mc 

möten? 



 

Efter Alingsa  s a kte vi runt sjön Anten pa   en slingrig asfaltva ̈g fram till Sollebrunn. Vi rastade 

i Sollebrunn och invaderade en grill fo ̈r att fa   lite pa fyllning i magen info ̈r eftermiddagens 

körning. Fa ̈rden gick sedan vidare till Nossebro och upp till Gra ̈storp. Efter Gra ̈storp finns en 

rastplats med ett Viggenplan uppsatt pa   ett fundament detta fo ̈r att pa visa att Sa tena ̈s flygbas 

ligger i na ̈rheten. Ha ̈ftigt med ett sa   stort plan pa   en järnstolpe. Vi a  kte vidare pa   kustvägen 

förbi Hindens rev till Lidko ̈ping. Vi a  kte ner till Ro ̈rstrands fabrik i hamnen fo ̈r att ga   en 

rundvandring pa   Ro ̈rstrands museum. Det var tur fo ̈r en del att caf et  ade o ̈ppet till klockan 

16:00, da  kaffeto ̈rsten var stor. 



 

Vandrarhemmet i Lidko ̈ping ligger vid gamla torget och na ̈stan i centrum av stan. 

Motorcyklarna parkerade vi pa   innerga  rden bland trädga  rdsmöbler och buskar men med bra 

uppsikt fra  n va ra rum. Vi lo ̈ste ett gruppkort (min 10 personer) fo ̈r 400 kr vilket innebar att 

alla fick 50 kr rabatt pa   rumspriset. O ̈vernattning med frukost kostade da   190 kr per person. 

Efter dusch och ett par o ̈l sa   gick vi till Touratech fo ̈r att kolla in deras utsta ̈llning och event 

som var under denna helg. Ha ̈r fanns det mycket offroadcyklar och grusa  kare samlade fo ̈r att 

lyssna pa   fo ̈redrag om Dakarrally med mc. Det som inte finns i denna butik vad det ga ̈ller 

GPS och olika fa ̈sten till motorcyklar a ̈r nog inte uppfunnet a ̈nnu? Va ra damer hade under 

tiden vi var pa   Touratech Event, rekat restaurang info ̈r kva ̈llens ma ltid. De hade a ̈ven funnit 

en restaurang med 42 tums TV, da   melodifestivalen skulle avgo ̈ras denna kväll i Belgrad. Va ̈l 
pa  restaurangen blev sta ̈mningen ho ̈g med livliga diskussioner, och alla var no ̈jda med den 

goda maten. Hur det gick i Belgrad?.. det fick vi la ̈sa pa   löpsedlarna under so ̈ndagen!? 

Söndag den 25 maj 

Frukost ingick i va  r övernattning pa   Lidko ̈pings vandrarhem, mycket trevligt serverad av va  r 
värdinna pa   hemmet. Vi startade fo ̈rst klockan 10:00 denna dag da   vi behövde lite sovmorgon. 



 

Lars Karlsson visade va ̈gen upp till toppen av Kinnekulle. Vi tog nu en vandring upp till 

topptornet för att beska  da utsikten. Vi tror att vi sa  g ro ̈ken fra  n Skoghall la  ngt bort i 

horisonten, men sa ̈ker a ̈r att vi sa  g Luro ̈ och Djuro ̈ ute i Va ̈nerns bla a vatten. 

 



Vi belo ̈nade oss med varsin glass efter att utfo ̈rt denna prestation av att ga   upp i utsiktstornet. 

 

A ter vid hojarna sa   tog vi fo ̈rmiddagskaffe och myste i det ha ̈rliga va ̈dret. Vid klockan 12:00 

spred sig paniken sakta pa  parkeringen. Det bara välde in familjer med ”mamma” i framsa ̈tet, 

givetvis var det morsdagsmiddag i restaurangen som ha ̈grade. Vi fick na  gra arga blickar fo ̈r 
att vi tog upp plats pa   parkeringen med va  ra hojar. Vi a kte sedan vidare pa   härliga va ̈gar runt 

Kinnekulle och la ̈ngst sma va ̈gar till Mariestad. 



 

Va ̈l ute pa  stora va ̈gen blev det ”tempo 100” a  ter till Nybble da ̈r vi intog lunch och upplo ̈ste 

gruppen. Na  gra a  kte raka va ̈gen till Karlstad och na gra a  kte varvet o ̈ver Revsand till 

Kristinehamn. Vi var a  ter i Karlstad runt klockan 15:00. Vi hade en mycket trevlig 

touringresa med ha ̈rliga kamrater, varmt va ̈der och roliga va ̈gar som verkar vara gjorda fo ̈r 
touring. Det a ̈r otroligt fina mc va ̈gar fra  n Finnero ̈dja och ned till Falko ̈ping. Runt Bollebygd 

finns det fina sma  vägar i alla riktningar fo ̈r att njuta av hoja  ka. 



 

Sa , en summering av denna resa a ̈r att alla som inte blev med denna ga  ng. Bo ̈r ha lla utskik 

framo ̈ver (eller baka  t) om det kanske blir na  gon repris! 

Vi som rekade och ansvarade fo ̈r denna resa var: Lars Karlsson, Lars Johannesson, Kjella  ke 

Magnusson och Olle A  stro ̈m i HIMCC. 

I pennan och Hondastyret ho ̈ll Olle! 

 


