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Heng opp sykkelen i vinter
Sykler som skal settes bort
for vinteren har det best når
de henger i taket eller på
veggen.
– Sykler bør opp fra gulvet
for å unngå ujevnheter og

sprekkdannelse i dekkene. En sykkelopphenger frigjør også verdifull
gulvplass i boder og garasjer, sier
Cato Lundby i Biltema.
Sykler som henges opp for vintere
får lengre levetid.

Nettsted for plante-sykdommer
– Når sykler står på samme
sted i flere måneder med store
temperatursvingninger, kan det
oppstå skjevheter og små sprekker i dekkene, sier Lundby.

Den tyske kjemi-giganten Bayer
har lansert nettsiden www.plantedoktoren.no. Plantedoktoren
hjelper med å diagnostisere en
sykdom, å forstå årsaken til – og

å finne riktig behandling for
plantene. Det kan være nyttig
å få hjelp til å definere og forstå
årsaken til problemet samt å
finne en løsning.

Skikkelig bra sunnmørsfjellguide fra Molde!
Tenk, så måtte det et par moldensere til for å lage den ultimate,
allmenne turguide for Ålesund
og omegn! Etter suksess med en
lignende turbok for moldetraktene
for to år siden, slår Kai A. Olsen
og Bjørnar S. Pedersen nå til med
”Turbok for Ålesund og omegn”
i to deler. Det kan knapt gjøres
bedre.
Boka, eller bøkene/hefta er
i to deler, en i A4-format med
komplette turbeskrivelser, kart
og store, flotte bilder, og en i A5format med selve turbeskrivelsene
i tekst og bilder. Så kan man sitte
i godstolen hjemme og planlegge
dagens eller helgas tur med det
store heftet foran seg, og ta med
seg det vesle heftet til hjelp på selve
turen. Glupt påfunnet!
Turene som beskrives er fjellturer for heile familien, med
vanskegrad fra Aksla, Sukkertoppen og Emblemsfjellet til Slogen,
Jønshornet og Straumshornet.
Pedagogisk begynner forfatterne
der radarparet Helge J. Standal
og Jon Hagen med sine bestselgere
”Fotturar på Sunnmøre” og ”Skiturer i Sunnmørsalpane” slutter. Der
sistnevnte beskriver turene med
forholdsvis grove streker på store
bilder, går moldenserne detaljert
til verks med bildebeskrivelse for
hver enkelt del av turen. Inkludert
hvordan man kommer seg til fjellet
med bil, hvor man kan parkere, og
hvor man går for å starte turen.
I detaljert tekst og mange bilder
får man så å si kjentmann med på
turen, og kan knapt ta feil av ruta,
enten man velger Sula eller Slogen.
Vi har i alle fall aldri sett maken
til pedagogisk turbok.

Kai A. Olsen og Bjørnar S.
Pedersen
Turbok for Ålesund og
omegn
128 + 56 sider
heftet
rikt illustrert
Turbokforlaget

FORSIDE: Bokas forside viser oppstigninga fra Risaskaret til Bergehornet på
Vartdal.

PRAKTFULL UTSIKT: Fra Hellandshornet
i Haram har du praktfull utsikt over
Mifjorden mot Midsund, Otrøya og det
øvrige øyriket nord om Sunnmøre.
TIL TOPPS: Slik kommer du deg opp på toppen av Slogen, sjøl om du verken heter
Sonja eller Cicilie.

Denne boka er ideell for alle
turglade, både oss som bor her og
slike som er tilflytta og ikke har
fått sunnmørsnaturen inn med
morsmelka. De mange bildene,
både de praktisk anlagte og de som
viser de flotte panoramaene som er
”belønninga” for turen, frister til å
komme opp av godstolen og ut på
tur. Denne boka kommer til å bety
mer for fjellturgåinga på våre kanter av verden enn ti ”Friluftslivets
år” og liknende velmente tiltak.
Noe av bokas styrke ligger i det
varierte turutvalget, fra de enkleste

og bynære ”spasersko-turene”
til de mer krevende og luftige i
Sunnmørsalpene. I alt er 36 turer
beskrevet, til fjell og koller i Giske,
Haram Hareid, Norddal, Skodje,
Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven,
Ulstein, Ørskog, Ørsta (nåja, Hjørundfjorden og Vartdal, da) og
Ålesund. Forfatterne er modige
nok til å karakterisere turene som
”de fineste fjellturene i Ålesund
og omkringliggende kommuner”,
der de viktigste kriteriene er gode,
folkelige turopplevelser og flotte
utsikter, ikke adrenalin-kick og
klatrebragder.
Forfatterne tildeler de respektive turene stjerner, opp til fem
for både utsikt og totalvurdering,
og vi gir like mange stjerner både
for innhold og form. Rett og slett
midt i blinken, og vi gler oss
til oppfølgeren som forfatterne
bebuder allerede nå. La oss også
ta med at de er svært mottakelige
for tips og råd!
rs

HER GÅR DU: Slik finner du stien til Sukkertoppen.

