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ÄLVÄNGEN. Från 
Treriksröset i norr till 
Smygehuk i söder.

En tripp på cirka 300 
mil.

Det är vad som väntar 
kompisarna Elin Karls-
son och Mimmi Jo-
hansson, som påbörjar 
sin cykelresa genom 
Sverige på onsdag.

Det var förra sommaren som 
Elin Karlsson, 21 år från Äl-
vängen, lärde känna Mimmi 
Johansson från Falkenberg.

– Vi jobbade ihop på Li-
seberg och fann varandra 
direkt. Vi upptäckte hur lika 
vi var i mångt och mycket, 
berättar Elin.

Nyligen kom Elin och 
Mimmi hem från en resa i 
Asien och Australien. Nu är 
det dags för nästa äventyr.

– Det blir en utmaning! Vi 
vill upptäcka Sverige och vad 
passar bättre än att göra det 
på cykelsadeln? Det ska bli 
väldigt roligt, säger Mimmi.

Utrustade med helt nya 
cyklar är de nu redo att ge sig 
iväg. Flyget till Kiruna gick 
i måndags och de väntas nå 
Treriksröset på onsdag.

– Vi räknar med att cyk-
la cirka 30 mil per vecka. Vi 
kommer att ha en vilodag i 
veckan. Därför har vi räknat 
ut att vi bör nå Smygehuk i 
slutet av augusti.

Anders Adielsson på Äl-
vängens Cykel har varit tje-
jerna behjälplig med diverse 

praktiska saker, bland annat 
försett dem med särskilda 
cykelväskor, däckbytarprylar 
och en pump naturligtvis.

– Funktionskläder, sko-
skydd och vattenfl aska är 
väl de viktigaste ägodelarna 
som vi har packat ner. Väd-
ret kommer säkerligen varie-

ra under resans gång, säger 
Elin.

Vad är ni mest nyfi kna 
på att upptäcka?

– De norra delarna. Tänk 
att slå läger vid en sjö efter 
en dags cykling och sedan 
laga lite mat. Kan det bli 
bättre? Jag tror inte det, sä-

ger Elin.
– Dessutom har vi lovat 

att besöka en del folk som 
vi träffade under vår vistelse 
i Asien och Australien. Det 
ser vi verkligen fram emot, 
infl ikar Mimmi.

Vad blir nästa gemen-
samma äventyr?

– Det har vi inte bestämt. 
Det blir förmodligen till att 
jobba lite grann när vi kom-
mer hem, sedan får man se 
vad som händer.

FOTNOT. Följ tjejernas resa på: 
cykelgenomsverige.blogg.se

JONAS ANDERSSON

Drop-in-mottagning 8-16
Öppet vardagar 8-17

Telefonrådgivning – vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

 

Sommaren 
närmar sig!

Vi har förstärkt vår mottagning  
med en ny distriktsläkare. 

Under sommaren har vi öppet som 
vanligt och hälsar alla välkomna till oss. 

Vi tar även emot olistade patienter.

Adina Hälsan vårdcentral och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 www.adinahalsan.se

Varmt välkomna!

Cyklar från norr till söder

Redo att cykla genom Sverige. Kompisarna Mimmi Johansson och Elin Karlsson ska trampa 300 mil, från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder.
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– Kompisarna 
ska trampa 
genom Sverige
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