
C70 Syd Bolmen Runt lördag Sept 1 2018 

i samarbete med Susanne & Anders Lundmark 

 

 

 

Använd exit 79 från E4 (Ljungby Södra), sväng österut på väg 25, vänster i rondellen vid 

Intersport och sedan in på Ljungbystopp, där vi samlas på stora parkeringen mellan Citygross 

och McDonalds.  

- För långväga gäster finns ett Best Western hotell https://www.hotelljungby.se/ vid 

Ljungbystopp, med priser (31/8 – 1/9)  från 850kr inkl. frukost. 

- Ett alternativ till detta är Motell Lagan https://www.motellagan.se/  med priser från 

805 kr inkl. frukostbuffé. Mellan Lagan och Ljungby är det c:a 13 km.  

- Finns även andra hotell i närheten.  

Den 1:e sept är det beräknad avfärd senast kl 10.45 eftersom vi har några mil 

mestadels på småvägar att avverka.  

Turen är c:a 14 mil och vi har en tid att passa i hemliga målet strax efter kl 14. 

Här är det vägen som räknas. 

NB! Det blir inga grusvägar på denna tur såvida inte vi/ni kör fel….. 😊 

• Med en liten omväg finns ett ställe att rasta på halvvägs som har fika. 

  

https://www.hotelljungby.se/
https://www.motellagan.se/


Menyn på fikastället halvvägs ser ut så här: 

 

Glass - 3 sorters gräddglass med vispad grädde, chokladsås och rån  79:- 

Glass - En kula vaniljglass med chokladsås och rån   45:- 

Cheesecake - Jordgubbscheesecake med vispad grädde och riven choklad 99:- 

Nötkorg - Husets nötkorg med blåbärsglass på blåbärsspegel   110:- 

Pannkakor - Pannkakor med vaniljglass och hemlagad jordgubbssylt 95:- 

Tryffelkaka - Liten munsbit av choklad    45:- 

Smörgås på hembakat bröd med rökt skinka och ost   45:- 

Ägg- och sillsmörgås     55:- 

Varm sandwich med ost, skinka och sallad   75:- 

Varm pannbiffsmörgås med stekt lök, stekt ägg och smörgåsgurka  75:- 

Varm spättafilésmörgås med remouladsås och citron   75:- 

Våffla med vispad grädde och hemlagad jordgubbssylt  45:- 

Våffla med vispad grädde och hemlagad blåbärssylt   45:- 

Tillägg en kula glass     10:- 

Kanelbulle       25:- 

Hembakad kaka      32:- 

Petit Four - liten munsbit av choklad     29:- 

Kaffe / te       28:- 

Espresso       30:- 

Cappucino       35:- 

Caffe latte       40:- 

Varm choklad med vispad grädde     40:- 

 

Vänligen notera att dricka och/eller bryggkaffe inte behöver beställas. Men vill ni ha 

Espresson, Cappucino eller Latte, ta med det i beställningen. 

 

Körtiden beräknas till 2:30 exklusive fikapaus c:a halvvägs. 



Menyn på hemliga målet är enligt bilden nedan, och vi måste boka mat i förväg. Vänligen 

boka maten i samband med er anmälan, så håller jag ordning på beställningarna.  

 

 



 

 

Vänligen bifoga val enligt menyer ovan för både fikastället 

och hemliga målet. 

Sista anmälningsdag är tisdagen Aug 28 kl 23:59. 

Utan föranmälan kan ni köra med oss, men kan inte räkna 

med förtäring som måste förbeställas. 

 

Väl mött i Småland Sept 1 kl 10.00 

Kontakt: Göran Bergdal   goran@bergdal.eu  0703-896959 

 Regionsansvarig C70 Syd 

mailto:goran@bergdal.eu

