	
  

Smörstacken 20 km
Detta är en variationsrik runda som ger möjlighet till häftigt udda upplevelser. Rundan börjar och slutar i den
vänliga tätorten Önneköp där det finns möjlighet att övernatta, proviantera, shoppa, äta och fika gott.
www.onnekop.com. Starta turen från bycentrum och ta till vänster åt Kivikshållet på den stora och trafikerade
vägen. Passera skylten med www.kulturvandring.se. Helenas vandringar rekommenderar vi verkligen att ni testar
en annan gång. Vik av vid grusvägen som heter Linjen och åk den tills ni korsar Degebergavägen och ser skylten
till Färg från förr och Kafé Kagan.
1 Yangtorp. På väg en bit in ser ni till höger en sagosyn. Ett slott? Ett tempel? Vid randen av
bokskogen skimrar byggnaden, redo att ta emot kursdeltagare, gäster som söker behandling av
kinesiska läkare, retreat eller bara ro. Ett informationscenter för den nyfikna, står klart från och
med sommaren 2014.
2 Färg från Förr med kafé Kagan. Byggnadsvårdsbutik med massor av rolig nostalgi. Ett Kafé
i samma stil. Sitt ute eller inne och njut av Birgittas goda kakor och smörgåsar. Tycker ni att
servitören spelar teater så har ni rätt, han är skådespelare också.
3 Smörstacken. Se om du hittar stigen. Cykel får du ställa på parkeringsfickan. En gränssten som
liknar formen för gammaldags festlig uppläggning av smör. Här möts gränsgärden mellan GärdsFärs- och Frosta härader. Stenen var ett utflyktsmål för familjer från alla håll.
4 Arnold Äventyrares Kannibalmuseum. Boka ett besök i förväg om ni är några stycken för
att höra Arnold Äventyraren berätta om märkliga upplevelser från sina resor till avlägsna platser i
mer än 160 länder. Eller anpassa din cykeltur till aktuella guidningar. www.kannibalmuseum.se
0415-60037.
5 Lanthandelsmuséet och Gubbahuset. Åk vidare mot Önneköp. Vid torget ligger
Lanthandelsmuseet som har guidningar lördagar 11-16 juni till augusti, eller enligt
överenskommelse. 076- 3636867. Och, i uthuset finns ett landskap där Ivar Anderssons (18801960) små skulpturer gestaltar scener från konstnärens barndom. Några av hans större figurer
finns att se utomhus i trädgården bakom museet.
	
  

