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Mopedutflykt till hemligt mål 7 augusti 2010 
 
Mopedutflykten den 7 augusti samlade 
8 personer. Det var förutom jag själv 
på Saxoped 1956, Robin Lind NV 1130, 
Kent Lind DBS Sport 3024, Jan-Erik 
Johansson Saxoped 1956, Lars Lindahl 
Mustang 1974, Roine Lind Raketare 
1173 från 1963, Göran Gotschalk 
Mustang 1975 och Hans Larsson 
Saxoped 1959. 
 
Den här gången körde både Robin och 
jag miljövänligt på E 85 med 
inblandning av specialolja (tvåtaktsolja 
fungerar inte). Det går alldeles utmärkt 
och om det är någon som vill försöka 
så finns det en beskrivning här på 
hemsidan. 
 

 
 
Det hemliga målet var Fiby urskog och 
vägen dit gick från starten på ICA Väst 
i Flogsta via mindre cykelstigar och 
förbi Börje kyrka. 
 
Orienteringstavlan över Fiby urskog 
fångade en del av deltagarnas intresse. 
 

 
 
Det finns flera stigar man kan gå inom 
urskogen och vi gick in till mitten av 
området där det finns flera berghällar. 
En av dom kallas Getryggen som 
framgår av stolpen till skylten. 
 

 
 
Efter en lång fikarast för att återvinna 
krafterna åkte vi hem via Vänge. I 
Ekeby by stannade vi till för att se om 
Stickan Bernström var hemma (det var 
han inte).  
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Vi gick i alla fall runt i byn på egen 
hand. 
 

  
 
Det är en gammal bondby där man kan 
se hur det kunde se ut på landet innan 
byarna splittrades. 
 

 
 
Alltid händer det något när man har 
med veteranfordon att göra och på 
hemvägen var det en Mustang som 
ville ha ett nytt tändstift. 
 

 
 
Nästa utflykt som är avslutning för 
säsongen är söndagen den 12 
september till hemligt mål på moped.  
 

Meningen är att vi skall äta lunch 
tillsammans på ett ställe där det kostar 
under 100 kr trots att det är söndag.  
 
Samling vid norra parkeringen på 
Ekeby bruk kl 10.00. Det blir inte så 
långt som jag skrivit i det utskickade 
programmet utan betydligt kortare. Vi 
kör på cykelvägar och smala 
asfaltsvägar. 

 
Utflykten leds av Lars Lindahl 
eftersom jag själv befinner mig i Paris. 
 
Välkomna! 
 
Claes-Göran 
 
PS 
 
Är det någon som är intresserad av att 
köpa en Lohmann mopedmotor så 

kan ni kontakta mig på tel 072 233 40 
30. Det är en vän till mig som vill 
sälja sin fars gamla motor. Han har 
inte sagt något pris så jag förmodar 
att ett rimligt pris kan accepteras. 
Motorn finns i Uppsala och är 
komplett med reglage. 
 
DS 


