
N ä s ta  v e c k a . . .
Vi fortsätter färden längs kusten och hoppas möta 

Brisbane och Byron Bay i strålande solsken.

Det går att nå oss via epost: maria@mangoarkitekter.se och mikael@mangoarkitekter.se

 coffs harbour

australien

19 - 25 mars

nr.

11

explorer
V E C K A N S

“bli den förändring du söker i världen” 
gandhi  
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På fyra hjul går den som vi 
gillar allra mest

Ivriga att komma iväg på vår upptäcktsfärd längs 
Australiens ostkust glömde vi räkna in allt baggage. 
Fyra timmar och 160 km senare, stod vi åter igen 
utanför biluthyrningsfi rman. Denna gång för att häm-
ta upp “returbiljetten” till Sydneys rusningstrafi k. Vår 
elektroniska vägängel svek oss sedan i skyskrapornas 
satellitskugga, men så äntligen fann vi skylten som 
pekade mot utgången - Harbour Bridge. No worries!

I området kring Blue 
Mountains, ski-

ner bergen blå pga 
eukalyptusträdens 
avdunstande olja. 

Här har fantastiska 
vyer och naturmiljöer 
tillgängliggjorts med 
hjälp av bergbanor 
och ormsäkra van-

dringsstigar. 

I Australien är det 
inte bara att parkera 

sin “camper” där man 
tycker det ser fi nt ut.  
Om man har otur kan 
en stor del av dagen 

gå åt till att fi nna 
en plats för natten. 

Camping får bara ske 
på ordnade platser, 

annars riskeras böter.  

Vid Port Stephens 
fi nns världens största 

“sandlåda”. Hit tar 
man sin 4wd för att  
köra omkring på 30-

40 m höga sanddyner. 
Många passar på att 
leka av sig i sanden 
och här erbjuds allt 

från sandsurfning till 
cykelrace. 

Vår campingturné har inletts och hittills har vi 

kört 1057 km med “campern” som har nästan 

allt. Det enda som saknas är wc och dusch. 

Vi har dock inte hunnit så långt på vägen mot 

Cairns pga avstickare åt både öst och väst.  

Australiensarna verkar vara ett bilälskande 

folk. Vägarna är bra och tvärs genom alla 

städer går genomfartsgatan kring vilken 

stadens alla butiker och restauranger samlats. 

Ett par steg från bilen så är du inne i butiken. 

I Queanbeyan står det tom på skyltarna “Pe-

destrians must give way to vehicles”. Riktigt 

så illa är det dock inte överallt. Vi har även 

sett fi na exempel där man blandar gång och 

biltrafi k på fotgängarnas villkor. Go aussies!

Trafi kseparering var hett på sextio och sjut-

tiotalen runt om i världen. Australiensarna 

verkar nu ha hakat på en ny trend, genera-

tionsseparering. Längs vägarna skyltas det 

om “Retirement village” för de över 55. In-

nanför grinden erbjuds man ett liv väl skyddat 

från mopedungdom och annat läskigt.   
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