
Viragoträff på Tånga Hed 
Vårgårda 2015



Söndagen den 5 juli 2015



Egon och jag anländer till Vårgårda. På plats finns redan Réne och Gunnel för att ta 
emot oss. Vi installerar oss i vårt rum och efter en liten stund dyker Lennart upp. Vi slår 
oss ner på den varma gården utanför längan där vi bor och snart dyker även Kjell och 
Anette samt Irene och Hans-Göran upp. Innan dess har Kjell och Ulla-Britta anlänt. De 
ska åka med på söndagsturen. 



När alla är samlade går färden via Loo till Gräfsnäs (Gräfsnäs Slottskafé)

Vid Gräfsnäs slottskafé intar vi kvällsmat. Det är en fantastiskt fin kväll och miljön är 
magisk. 



På cykeln igen och tillbaks till Vårgårda. 

Via Anten, Långared, Vagnshed, Östadkulle och Lagmansholm tillbaks till Vårgårda. 
Total körsträcka 75 km.



Väl hemma i Vårgårda blir det öl, vin och prat i den ljumma sommarkvällen. 
Dag med sin lilla Jack Russel-hund anslöt sig till sällskapet och det gjorde även Gunnel.



Lilla vovven hade roligt och utforskade hela området på Tånga 
Hed.

Lite kvällsprat innan Gunnel cyklar hem och vi intar 
våra sängar på logementet Löjtnanten.



Måndagen den 6 juli 2015



Efter frukost är det dags för den första långturen, men först måste vädret 
kontrolleras. Regnkläder eller inte? 

Anette och Kjell kunde inte följa med eftersom de fick agera barnvakter till Tord 
som skulle få ett småsyskon.
Vi andra for iväg med René som roadmaster.



Vi åkte via Asklanda, Ljung, Annelund, Od, Älmestad, Tolkabro, Tvärred och Bäck till 
Torpa Stenhus. 

Réne och Lennart är ivriga att komma fram medan Egon och Hans-Göran dröjer kvar.



På detta slott bodde Katarina Stenbock. 
Självaste Gustav Vasa förde bort henne 
härifrån. Intressant. 

Ska du in och 
handla, Egon?

Entrén till slottet är väldigt pampig.

Iréne tittar även ut mot slottsparken som 
breder ut sig framför slottet.



Lunch blir det på Torpa Stenhus. Räk-
och köttbullsmackor.



Efter maten for vi i ett varierande väder vidare till Hofsnäs, Sexdrega, Roasjö, Redslared, 
Örby, Skene till Hällingsjö för tankning. Därifrån vidare till Rävlanda, Hindås, Ödenäs, 
Edsås och Alingsås för eftermiddagsfika på Tallhyddan. Det blåste rejält och vågorna gick 
höga på sjön.

Sedan via Torp, Hol och Stenatorp till Tånga. Total körsträcka 2237 km

Fika inomhus då 
det blåser 
stormvindar ute.



På kvällen blir det en tur till Mattias Kök och 
Rum. 

Samlade – ska vi gå in eller…..

Ja, nu är det bestämt – nu går vi in.



Menyn studeras intensivt. 

René, Lennart och Hans-Göran har inte 
bestämt sig ännu. 

Till sist blir det fläsknoisette på inrådan av kocken.



Egon har du svårt att läsa kvittot – stämmer det inte?



Tisdagen den 7 juli 2015



Idag är det dags för att utforska bland annat Dalsland. 
Färden gick via Magra, Sollebrunn, N:a Björke runt Halle- och Hunneberg till Vargön och 
Vänersborg för tankning/fika. 
Åker bland annat förbi Kobergs slott där prinsessan Desiree och friherre Niclas 
Silfverschiöld bor. Här föder man upp hjortar och det finns möjlighet att köpa närodlat kött 
på gården. 
René uppdaterar vad vi kommer att se längs vägen.

Iréne är du redo igen?



Över en mäktig bro (en av många i staden) kommer vi in i Vänersborg som kallas ”Lilla 
Paris” ett namn som stadens store skald Birger Sjöberg gjorde känt över hela Sverige genom 
sin visa med samma namn. Nu blir det som sagt fika innan det är dags att köra in i Dalsland. 

Vi åker vidare via Sikhall och Gestad förbi Mellerud upp till Sunnanå hamn. Stannar och tar 
en titt här på ett sommarhusbygge vid Vänerns strand. Stugorna har tidigare varit fiskbodar.



Utsikt mot Vänern.

Nästan alla plockar upp sin mobiltelefoner. En vanlig 
syn idag.

En strandad båt på väg upp på land.



Vidare far vi via Åsensbruk till Håverud där Sveriges enda landsväg, 
vattenkanal och järnväg korsar varandra.  

Vi står på vägen, båten är på väg och järnvägsbron är upphissad.



Här hänger Egon, René, Lennart, Hans-Göran 
och Iréne och tittar på utsikten.

Jag tog en titt åt andra hållet 
också och hittade det här söta 
lusthuset på en klippa.

Här är utsikten!!!



Vi äter en taco-buffe på en restaurang vid 
Dalsland Center och låter oss väl smaka. 

Här dyker även Dallas och Madeleine upp. 

Dallas berättar med båda 
händerna vad de varit med om.



Efter en god matstund händer det som inte får 
hända. En av motorcyklarna startar inte. 

Som tur är har Dallas och Madeleine startkablar 
med sig och snabbt som attan är motorcykeln 
fixad. 

Febril verksamhet 
råder allt medans 
René tar sig en 
pratstund med 
Madeleine.



Nu bär det av via Brudfjällsvägen som är en av de krokigaste vägar som finns i Sverige. 
Det är en lutning på 21% på en del av sträckan! Längd, ca 8 km. Man var rädd att möta 
ändan på motorcykeln i svängarna. Här körs det glatt och snabbt, rolig väg att köra 
motorcykel på. 

Vägen byggdes på 1830-talet för Upperuds bruks behov. Den var under lång tid innan 
dess en rid- och gångstig. Namnet "Brudfjällsvägen" kommer från bergsområdet 
"Brudfjället", även skrivet "Brurefjället". Det finns en urgammal sägen om ett brudpar 
med släktingar som blev överfallna längs stigen.

Från Dals Långed går färden vidare till Billingsfors och en fika i Bäckefors.



Full rulle via Högsäter, Stigen, Rösebo, Båberg till Trollhättan och ett vattenfall utan 
vatten!!! Varje dag släpps vattnet på här för att glädja turisterna. Mäktigt att se även när 
inte fallen släpptes på. 

Iréne river sig i huvudet och Hans-Göran 
är snart på gång

Lennart står redan färdig att gå men
Réne är inte heller riktigt på gång ännu.
Se den vackra kyrkan i bakgrunden.



Egon och Iréne är på väg åt olika håll!!!

Iréne stannar och beundrar Göta älv 
och

Egon är  på gång och ska fotografera…



Så här fint blev Egons kort.



Réne, Lennart och Hans-Göran har letat sig upp på bron 
över Göta älv.

Kungakronan är på plats.



Kungsgrottan
Denna jättegryta vid fallen har blivit Trollhättans egen kungliga gästbok. På stenhällen 
har gästande monarker förevigat sina namnteckningar från Adolf Fredrik år 1754 till 
Carl XVI Gustaf. Alltsedan sommaren 2001 kan vi nu även skåda kronprinsessan 
Viktorias namnteckning inristad i berget



Sista turen hem till Vårgårda åktes med regnställen på. Tankning i Gärdhem och via Sollebrunn 
och Magra. Efter att ha förvarnat Kjell och Anette om grillning for vi hem till Vårgårda och 
Tånga Hed. Körsträcka 315 km. Kvällen tillbringas inne eftersom regnet inte tillåter utevistelse. 
Men med grillat kött, potatisklyftor, sallad, öl och vin så blir kvällen en trevlig tilldragelse. Dallas 
och Madeleine har också anslutit och ska sova över på Vårgårda två nätter. Gunnel dyker upp på 
sin röda cykel och Kjell är även med på kvällen. Då man varnar för regn på onsdagen blir kvällen 
sen - sovmorgon på onsdagen.



Det ser ut som Dallas berättar något för oss andra.



Nu inflikar Kjell något och nästan alla blickar vänds mot honom. 
Lennart och Hans-Göran är upptagna med något annat.



Efterstök i 
köket.
Kjell och 
Anette fixar 
med 
något!!!

Blev du lämnad ensam, 
Anette?



Onsdagen den 8 juli 2015



Trots allt vaknar vi tidigt och äter frukost länge. Efter kontroll på väderleksrapporten 
konstaterar vi att det går att åka en sväng på eftermiddagen. Kjell och Anette åker iväg 
med bil för att ta med Svea till veterinären. Gunnel ordnar med en fantastiskt god lunch –
korvsallad med bröd. Tack Gunnel!



Mätta och nöjda och efter att ha väntat ut regnet far vi iväg på en tur via Landa och 
Kvinnestad (på grus), Ljung. Första stoppet blir på Gäsene ostmejeri. Ett fantastiskt litet 
ställe med lokalt producerad ost. Vi köpte med en ost hem och den är redan favoriten. 
Fantastiskt god. Ska försöka få tag på den i Lund.

Vi har placerat oss i Lastzon men så där väldigt mycket 
ost får vi inte plats med tyvärr.



Åker sedan via Annelund, Skölvene, Eriksberg, Broddarp och Öra till Blidsberg för 
fika och laxöringstudie hos Isak. 

Kom igen nu, Egon är du inte färdig snart?



Cafét Basta Kvarn sett från parkeringen

och här har vi kommit in….

Blir det bakelse månntro?



Vi  sitter ute bland dammarna och fikar. 
Vilken liten oas. Laxarna är feta och 
stinna eftersom gästerna matar dem med 
mat som kan köpas på plats. 

Trivsam samvaro på en fridfull plats

och ”då vänder vi på steken och vad hittar 
vi väl där…….”

Jo, utsikten från andra hållet.



Lennart och Iréne håller utkik efter laxarna. Titta så feta och välmående de ser ut!!!



Hemfärden går via Timmele, Älmestad, Od, 
Annelund, Ljung och Kvinnestad i regnväder. 
Körsträcka 125 km.

Först så kramas vi och skojar lite.

Sen blir det allvar och ingående studier  
av en motorcykel.



Kjell har ordnat med middag via YCC på kvällen. Till Vårgårda ansluter sig Kjell och 
Anette, Dallas och Madeleine, Kjell och Ulla-Britta samt Gunnel och tillsammans äter vi en 
god pannbiff med sås i Tångahallen. 

Samlar ihop oss för att gå till Tångahallen 
och äta middag.

Anette och Madeleine tar sig en 
liten pratstund först.



Efter maten blir det återigen samvaro på logementet i vårt hus som heter Löjtnantens hus. 
På torsdag börjar YCC:s årsmöte och redan på onsdagen börjar flertalet motorcyklister 
anlända. 



Vad skvallras det om i hörnet 
månntro?

Utan tillgång till elvisp får bunken 
med grädde gå runt bland de 
”jättestarka” karlarna. Till sist blev 
det grädde!



Madeleine pysslar!
Lilla Svea tittar fram 
på ett hörn. Hon hade 
kalas med massor av 
godbitar som av 
någon anledning 
hamnade i hennes 
mun. Lite konster 
fick hon allt göra för 
att bli serverad.



Torsdagen den 9 juli 2015

Då alla inte ska vara med på årsmötet blir det manfall på torsdagen. Irene och Hans-
Göran åker hem till Skinnskatteberg, Lennart åker hem till Kungälv, Dallas och 
Madeleine åker till Falsterbo,  Egon och jag åker hem till Skåne och Anette åker 
tillsammans med Svea i bil hem till Lidköping. Kjell och René blir kvar på Tånga 
Hed för att hjälpa till vid årsmötet med pubaktivitet, först på ena sidan och sedan på 
andra sidan av baren.

Regnigt värre när 
många av oss 
drar sig hemåt.



TACK än en gång för ett trevligt Viragomöte 
denna gång i Vårgårda. Vart bär det hän nästa 
år – Skinnskatteberg kanske. 



Fredagen den 10 juli 2015

Efter årsmötet i YCC som drog en timme över utsatt tid blev det ride-out via Fåglum, 
Nossebro, Främmestad till Bike i Trollhättan. Hamburgergrillning, lotteri och sedan via 
Gärdhem, Sollebrunn och Magra hem till Tånga. Därefter åkte Kjell hem och även Réne
packade ihop och åkte hela långa vägen hem till Vårgårda. Körsträcka den dagen 133 km.


