Cykeluthyrning
Du kan hyra de senaste typerna av mountainbikecyklar med 27 växlar och 29” hjul av
Nysäters Cyklar. Cykla i den vackra omgivningen i Nysätertrakten som är en plats mellan
städerna Säffle, Arvika, Åmål och Grums och ligger nära Värmlands huvudstad Karlstad.
Här finns betesmark och kornfält bland mestadels djupa skogar där du kan njuta av
naturens skönhet. Du kan njuta av lättare cykelturer som
följer de mindre vägarna eller följa grusvägar som är mer
sportiga på grund av de böljande kullarna i Värmland.
Det finns även spår som går över brantare backar.
Ta en titt på våra cykelleder på vår webbsida.

Cykelservice
Vi utför cykelreparationer på alla typer av cyklar av alla märken. Generella cykelreservdelar
har vi på lager. Vi har delar för MTB-cyklar av sorten Trek och Shimano på lager och delar
för andra typer kan vi leverera inom några dagar.

Nysäter – Gillberga omgivningen
Värmlands Nysäter ligger nära Karlstad och
centralt mellan Stockholm, Oslo och Göteborg.
Vi är lätta att nå med bil eller kollektivtrafik.
Ha en trevlig stund när du besöker vår vackra
omgivning i Nysäter!
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Gillberga Prästgård Njordstorp
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MTB Bike Renting
You can rent the latest type of mountain bikes with 27 shifts and 29” wheels from
Nysäters Cyklar. Take a bike ride in the beautiful surroundings of Nysäter which is
situated between the cities Säffle, Arvika, Åmål and Grums and close to Karlstad, the
capital of Värmland. Here are pasture and grain fields connected with mostly deep
forests where you can enjoy the beauty of nature. You
can enjoy easy cycling which follow the smaller roads or
follow the gravel roads which are more sporty because
of the rolling hills of Värmland. There are even tracks
going over steeper hills.
Have a look at our cycle tracks on our website.

Bike Service
We repair all brands of bikes. We have general bike parts in stock. We have parts for MTB
bikes of the brand Trek and Shimano in stock and we can deliver other parts within a
couple of days.

Nysäter – Gillberga surroundings
Värmlands Nysäter is close to Karlstad and
centrally situated between Stockholm, Oslo
and Gothenburg. We are easy to reach by car
or public transportation.
Have a good time while visiting the beautiful
surroundings of Nysäter!
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