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ÄLVÄNGEN. 290,5 mil 
på cykel.

Mimmi Johansson och 
Elin Karlsson förverk-
ligade en om inte galen 
så annorlunda semes-
tertripp.

– Vi kom fram till 
slutmålet tre veckor 
tidigare än beräknat, 
berättar kompisarna för 
lokaltidningen.

Cykelfärden tog sin början 
i Treriksröset den 25 juni. 
Efter oräkneliga antal tim-
mar på cykelsadeln var de 
framme i Smygehuk den 3 
augusti.

– Vi hade fem cykelfria 
dagar, i övrigt trampade vi 
för fullt varje dag, förklarar 
Mimmi Johansson.

Övernattning skedde 
mestadels i tält, men ibland 
blev det till att ta in på vand-
rarhem.

– Extra lyx var det när vi 
fi ck sova på hotell i Luleå. Vi 
blev bjudna på en hotellnatt 
av en bekant.

Cykelturen genom landet 
gick smärtfritt bortsett från 
några punkteringar. Tjejerna 
var vid gott mod när de nåd-
de Smygehuk.

– Vi har fått uppleva så 
många fi na platser den här 
sommaren. Örnsköldsvik 
och Piteå är några exempel. 

Däremot kunde vi också 
konstatera hur oerhört vack-
ert vi har det på västkusten. 
Borta bra men hemma bäst, 
säger Elin Karlsson.

Hur känns det att ha 
avverkat närmare 300 mil 
på cykelsadeln?

– Det är inte utan att man 
känner sig lite stolt. Det är 

en bedrift vi har gjort.
Blir det fl er cykelse-

mestrar i framtiden?
– Det är inte otänkbart. 

Kanske borde man tvära ge-
nom Sverige?

Mimmi Johansson och 
Elin Karlsson planerar redan 
för nya äventyr.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Nu är det 
återigen dags för den tra-
ditionella Repslagardagen, 
lördagen den 20 septem-
ber. I år kommer ett 30-tal 
hantverkare att visa och sälja 
sina hantverk längs den 300 
meter långa repslagarbanan. 
Vi möter textil- och träslöj-
dare, keramiker, smeder, 
smyckestillverkare, mode-
skapare, reptillverkare och 
många fl er. 
Naturligtvis kommer 
repslagning att visas på fl era 
olika sätt med gamla redskap 
och maskiner. Varför inte 
göra ett eget hopprep? An-
ders Ahl Jonsson kommer 
visa hur man gör lindbastrep 
med anor från vikingatiden. 
Hantverkare från Repslagar-
museet visar tillverkning av 

exklusiva souvenirer.
Ett rep eller lina i mänsk-

lig tappning bjuder oss 
gruppen dAncing LinE på. 

Dagen till ära kan alla 
besökare se föreställningen 
”Repmagi”. Trollerikonst-
nären och repmagikern Mr 
Junior gjorde stor succé 

förra årets repslagardag och 
nu är det äntligen dags igen. 

Ni som ännu inte sett 
utställningen ”10 år från 
Gesäll till Mästare” har nu 
chansen. Mästersmeden 
Marti Risku visar traditio-
nellt varmsmide sett ur nytt 
perspektiv.

Repslagardagen stundar

Repslagning är naturligtvis ett självklart inslag på Repslagarda-
gen, som arrangeras lördagen den 20 september.
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FRÅN URKRAFT TILL LIVSKRAFT
Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den 

perfekta temperaturen. Våra luft/vatten-värmepumpar 

förvandlar utomhusluften till energi som värmer upp och 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.   

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

 Marknadens enklaste styrning

 Klarar temperaturer ner till -25°C

 Tystgående

 NIBE Uplink, internetuppkopplad
 för fl er möjligheter

Läs mer på nibe.se/F2030
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Trampade genom Sverige

Ett sommaräventyr att vara stolt över. 290,5 mil blev det på cy-
kelsadeln för kompisarna Mimmi Johansson och Elin Karlsson.


