
            Cykelfrämjandets Nässjökrets.

        VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022

I styrelsen har följande personer ingått:
Ordförande Per Johansson
Kassör Inger Karlsson
Sekreterare Conny Rosell
Ledamöter Hans-Erik Gladh
        ”     Rose-Marie Svensson
        ”                 Yvonne Danielsson

Medlemsantalet är 31enligt uppgift. Årsmötet hölls 2022-03-21
 i Vuxenskolans lokal, 16 pers deltog. 
13 tisdagsturer och 4 helgturer avverkades, samt 3 elcykelturer 
som Karl-Evert arrangerade. 
Gökottan i Barkeryd med ösregn samlade tre deltagare. 
Visingsö besöktes som vanligt i augusti av 7 cyklister.
Söndagen 20 november bjöd vi in till glöggmingel i 
samlingslokalen Rågången. Fyra styrelsemöten har hållits.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det första coronafria året 
utan restriktioner och önska ett gott cykelår 2023.

I samarbete med:

           

Cykelturer med start från Stortorget.

    Följ med på Cykelfrämjandets cykelturer i Nässjöbygden, där 
vi cyklar på små fina vägar på tisdagskvällar. 
   Vi cyklar i lugnt tempo med flera pauser, har med 
reparationsväska, komradio och telefon om någon får problem 
under cykelturen. 
Eventuellt på några turer blir det kort information om platser
vi passerar. Turerna kostar en liten slant, men då är man 
samtidigt med i vår utlottning av en trisslott.
Medlemmar i Cykelfrämjandet är försäkrade.                              

Tisdagsturer 2023 från Stortorget kl 18:30

Maj   2  Snareboturen                 
         9  Gransäng                     
       16 Isåsa – S Målen - Björkhaga  
       23 Gissarp - Målen              
       30 Turlunda                     
Juni  6  Hultarp via Isåsa                    
       13 Soludden – Torsa Stenar - Bäckafall  
       20 Hästerum                             
       27 Bokskogen (korvgrillning i Lövhult) 
Juli       Inga turer 
Aug  1 Ryssbysjön runt                      
        8  Buckhultsturen                       
       15 Hemligt mål i Nässjötrakten
       22 Avslutningstur till Lövhult

                Eventuella ändringar, info  besök hemsidan:
                          https://cyklar.000webhostapp.com/

                                              

https://cykla.000webhostapp.com/


 HELGTURER   (detaljer se hemsidan)  

Torsdag  18 maj Gökotta i Barkeryd, start kl 7   
Lördag 17 juni Kolla hemsidan
Juni och augusti elcykelturer, se hemsidan
Söndag 6 aug Solberga hembygdsgård, start kl 14
Lördag 12 aug Kolla hemsidan
Söndag 20 aug ”Lär känna din stad” start kl 14                           

Cyklingsregler:

1 Håll ordentliga avstånd.
2 Visa tydlig körriktning med armen.
3 Stanna alltid vid stoppskylt.
4 Cyklande skall färdas efter varandra.
5 Lyft vänsterhanden rakt upp när du tänker stanna.
6 Cykel måste vara utrustad med ringklocka och broms.
7 Cykla på höger sida av körbanan. 
8 Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den.

Om någon cyklar egen väg hem, måste turledaren meddelas.

                 Cykelfrämjandet 
                  Nässjö


