
   Tårtan Mopedoz Midnattsruset 2022  

Välkommen till Midnattsruset 2022, lördag 2 juli 
I år så tar Midnattsruset en annorlunda sträckning än tidigare år, vilket beror på att det just nu pågår en del arbeten i stan och att vissa av delarna fått ändrad 

körriktning, blivit gågator eller liknande. 

Vi stannar som vanligt på några ställen och under stoppet så samlar vi ihop eftersläntrare, så vi stannar runt 5-10 min beroende på vart vi är och hur vi ligger 

till. Alla kör på eget ansvar. Vi kör ibland på långt smalt led men oftast så tar vi upp en filbredd hela gänget och håller filen fri från bilar. Håll koll på ”Gula 

Västarna” om ni kommer bort, dom visar vägen. Start efter förarmöte 22.00, håll mopparna avstängda till dess, ok?  

Uppsamlingsbil Om ni inte lyckas få liv i moppen efter vägen så kommer det att finnas en uppsamlingsbil som kan plocka upp trasiga moppar vid behov. 

Mopparna körs till mål/start i Västberga, ingen annanstans. Uppsamlingsbilen når ni genom att ringa: Micke ”Flozzy” 070 664 29 64 

OBSERVERA! Vid dåligt väder ställer vi in och de som vill köra får göra det själva! 

VARNING! På Katarinavägen och Munkbroleden passeras två ”Bussfällor” där man får hålla sig på kanterna och inte i mitten, där klotar man! 
 

Karta 1 Start Drivhjulsvägen 

Vretensbogsvägen – Västberga Allé (Höger) – Årstabergsvägen (Höger) – Sjöviksbacken (Vänster, över och in på cykelbanan längs Årstabergsvägen) – 150 

meter ta vänster in på cykelvägen (sen rakt fram) – Nya Årstabron – Ringvägen (STOPP) 

Ringvägen (Höger) – Vickergatan (Höger) – Eriksdalsgatan (Vänster) – Gräsgatan (Vänster) – Ringvägen (Höger) – Skansbrogatan (Höger) – Rutger Fuchsgatan 

(Vänster) – Bohugatan (Höger) – Södermannagatan (Vänster) – Ringvägen (Höger) – Renstiernas Gata – Bondegatan (Höger) – Erstagatan (Vänster) – Rakt 

över Folkungagatan – Fjällgatan (STOPP) 
 

Karta 2 

Fjällgatan – Katarinavägen – (OBS! Svår passage ”Bussfälla”) Slussplan – Slussbron – Skeppsbron – Slottet (Stopp vid statyn) Strömbron – Stallgatan (Höger) – 

Nybroplan – Strandvägen – Narvavägen – Karlaplan (runt ett varv) – Narvavägen – Linnégatan (Höger) – Sturegatan (Vänster) – Humlegårdsgatan (Höger) – 

Kungliga Biblioteket (Stopp). Humlegårdsgatan – Sturegatan (Höger) – Kungsgatan (rakt fram över Sveavägen, Drottninggatan, Vasagatan) – Kungsbron – 

Kungsbro Strand (Vänster) – Cykelvägen utefter Klara Sjö – Hantverkargatan och Stadshuset – Stadshusbron (Vänster) – ”Mälarkajen” direkt höger efter bron. 

(Stopp) 
 

Karta 3 Mål Drivhjulsvägen 

”Mälarkajen” - Vasabron – Munkbroleden (OBS! Svår passage ”Bussfälla”) Gamla Stan – Skeppsbron (höger) Slussen – Hornsgatan/Hornstull (håll hela 

sträckningen) – Liljeholmsbron – Liljeholmsavfarten (Höger direkt efter bron) – Liljeholmsvägen (Höger) – Liljeholmshamnen (Höger) – Årstaängsvägen 

(Höger) – Sjöviksvägen (Vänster) – Sjöviksbacken (Höger) – Årstabergsvägen (Höger) – Västberga Allé (Vänster) – Vretensborgsvägen – Drivhjulsvägen (Mål)  
 



 

 
 



 

 
 



 


