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K1 Sväng vänster ut på Strandgatan bort mot rondellen. Kör rakt igenom första rondell 
mot Gullvik. Kör rakt igenom rondellen vid Hörnett och sväng vänster mot Gullvik vid 
trafikljuset. Efter Domsjö Såg håll utkik efter Skidstavägen till höger. Kör in på 
Skidstavägen och efter cirka 300m finns K1 på höger sida. 

K2 Sväng höger in på Domsjövägen och fortsätt mot Gullvik. Sväng vänster mot Gullvik 
efter bron. På parkering vid Gullviks Havsbad finns K2.    

K3 Åk tillbaka samma väg mot Örnsköldsvik. Vid trafikljusen i Sund sväng vänster mot 
Bjästa. Efter Bergom på vänster sida finns K3 vid Aptum. 

K4 Fortsätt mot Bjästa och tag vänster mot Bjästa i T-korsning. Efter ICA-affären i Bjästa 
sväng vänster mot Åmynnet. Sväng vänster in på Åmynnesvägen i T-korsning. Sväng 
därefter vänster vid Havsbadsskylt. K4 finns på parkeringsplats direkt på höger sida.  

K5 Sväng vänster och följ Bruksvägen fram till Köpmanholmsvägen. Tag höger i 4-
vägskorsningen och fortsätt mot Bjästa. Sväng höger mot centrum när du kommer till 
Bjästa. Vid ICA-affären, sväng vänster in på Dirigentvägen och efter cirka 200m finns 
K5 på parkeringen baksidan Bjästaskolan. 

K6 Sväng höger ut på Dirigentvägen, sväng därefter vänster mot Sidensjö i T-korsning. 
Sväng höger mot Sidensjö efter cirka 200m. Efter några km och efter bron sväng höger 
Gerdal 7. Fortsätt mot Gerdal, strax innan T-korsningen vid Sidensjövägen finns K6 på 
höger sida. 

K7 och K8 Sväng höger Örnsköldsvik 13. Sväng vänster mot Örnsköldsvik vid Haffstaskolan. Sväng 
därefter vänster mot Bredbyn vid Boströms traktor. Fortsätt till korsningen skyltat 
Moliden och Folkpark, sväng höger, sväng därefter höger igen vid Nordins Åkeri in 
mot Molidens Folkpark. På parkeringen finns K7 och K8. Inne i lokalen finns 
utslagsfrågan och här är det fikauppehåll. 

K9 Kör samma väg ut, sväng vänster upp mot Bredbyvägen. Sväng höger i T-korsning 
Bredbyn 22. Efter några km sväng höger mot Mellansel. Sväng vänster vid OK-macken, 
kör över järnvägsspår. Sväng höger vid andra infarten till Bosch Rexroth (Reception), 
K9 finns på husgaveln.  

K10 Kör tillbaka till OK-macken och sväng vänster i T-korsning och följ Järnvägsgatan 
genom Mellansel, över järnvägskorsning, över bron upp till T-korsning och sväng 
höger mot Gottne 6. I Gottne sväng höger mot Själevad 19 och efter cirka 200m finns 
K10 på höger sida mitt emot återvinningscentral. 

K11 Fortsätt mot Själevad. När du passerat Västerhus, håll utkik efter skylten Själevads K:a 
3, sväng höger där. Kör därefter över järnvägskorsningen, därefter finns K11 på 
parkeringen vid Hampnässkolan.  

K12 Fortsätt mot Själevads kyrka, tag höger i T-korsningen, kör över bron och sväng 
därefter vänster mot Domsjö. Sväng höger vid Fjällräven mot Svedje 1 och efter cirka 
200m finns K12 på vänster sida vid Franzéns Motor. 

Mål Kör tillbaka ner till Domsjövägen, tag höger i T-korsningen och sedan efter 200m 
vänster in mot Prästänget, därefter höger in mot Solängskrogen. Målgång och mat 

 


