
Datum: 2017-06-11 Start: 10:30 Hemma: 16:30 Utflyktsmål: Road Trip 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Rolf Opel Rekord Olympia Coupe 1966 Madde 
Väder:  Tre av fem. Uppehåll, med lite sol och typ 15 grader. Började regna när vi kom tillbaka till Hällefors. 
Info: Två medlemmar. Vi tog en söndagstripp. Först till Hosta och Nostalgibyn, vi åkte via Yxe. Träffade ägaren som är 
Opel-fantast, han har två Rekord Caravan, en-58 och en-60 tror jag det var. Man behöver lite tid gå runt och titta, det är 
helt fantastiskt vad mycket grejer som finns.  Bl.a finns en korvkiosk från Hällefors. Vi fikade, kaffe och mandelbiskvi. 
Sen drog vi till Rockhammar och gick på Nisses Allt i Allo. Mycket sämre och sunkigare är Billiga Nicklas i Hällefors. Det 
är ju detta Nicklas ska satsa på istället för Hällefors. Efter Rockhammar drog vi till Linde och gick på Mejk. Helt sanslöst 
med prylar, ett stort varuhus. Efter att ha shoppat en del gick vi på Enelly´s och åt jättegoda hamburgare. Helt OK var 
det. Hemfärd gick via Siggebohyttan, Öskevik, Järnboås, Nyhyttan, Grängen , Södra Hyttan och Hjulsjö. En trevlig liten 
rundtur och helt otroligt vilka hus det finns som är så vackra. /Rolf  

        

 Bild1: Framme i Hosta. Scenen där varje Onsdag i Juli det är live musik, rock o blues. Kom i tid! Finns så mycket att titta på. 
Bild2: Strax utanför Puben hänger en tavla som visar Fords utveckling från 1896 till 1960. Puben är jättemysig. 
Bild3: Frän trehjuling utanför fiket. Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli. Fransar på sadel och handtag. HD-skärmar.... 
Bild4: Rockhammar och Nisses. Fanns en hel del att handla, men jag tycker Billiga i Hällefors är både större och fräschare.  
Bild5: Efter handlat på Mejk gick vi på Enelly´s. Fräscht. Kan rekommenderas. Växer upp nytt affärsområde i Linde.... 
Bild6: Kort från bilen, bergsmansgården i Siggebohyttan.  


