Vägbeskrivning pga vägarbete
VIKTIGT!!!!
Tyvärr har Vägverket ställt till det för alla som ska upp till Sysslebäck och Likenäs. På väg 62
en bit ovanför Värnäs/Stöllet (korsningen med väg till Sysslebäck/Malung/Karlstad/Torsby)
är vägen avstängd mot Sysslebäck. Det visar en omdirigeringspil och följer man den så tror
jag man ska åka över Vägsjöfors/Bograngen/Sysslebäck vilket blir några mil extra resväg.
Ni som kommer från Karlstadhållet:
Alternativ 1 Karlstad-Torsby-Bograngen-Sysslebäck:
Ta vägen över Torsby och fortsätt till Bograngen mot Sysslebäck – särskilt om ni har
husbil/husvagn. Google Maps visar fler alternativ men vet inte hur vägarna är.
Altenativ 2 Från korsningen i Värnäs
Normalt åker man väg 62 norrut på högra sidan om älven men det finns grusväg som går på
vänstra sidan om älven, denna är smal men går att mötas, men besvärligt om man har brett
fordon, åk inte med husvagn/husbil där.
Ska ni åka denna så svänger ni mot Torsby i korsningen strax efter att ni svängt kör ni över en
bro och precis när ni kommit över bron svänger ni mot Månäs 12 km.
Strax efter Månäs är en ny bro som går tillbaka över älven, där kommer ni ut igen på väg 62
och svänger vänster.
Google Maps visar rätt väg.
Till er som kommer från Dalarna:
I Malungsfors finns en väg som går ner till Likenäs. Halva sträckan asfalt och andra halvan
grusväg. Här brukar jag åka med husbil.
Malungsfors ligger efter Malung mot Sälen.
Vägen till Likenäs går ner mitt emot BOA – affären i Malungsfors. Denna väg är också kortare
än vanliga vägen över Värnäs.
Tips! Google Maps hittar vägen Malungsfors-Likenäs.
Jag brukar knappa in Femtryan, Malungsfors på iPhones Kartor då får man en visning på
drygt halva vägen sedan är det skyltat Likenäs där ni kommer ut på väg 62.
Jag har lagt ut denna vägbeskrivning på https://www.facebook.com/cabe55 och på
https://www.facebook.com/cnastriss. Folk brukar vara hjälpsamma om man frågar något.

