
Datum: 2014-08-23 Start: 07:00 Hemma: Nästa dag Utflyktsmål: Mälaren Runt 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Rolf  Pontiac Grand Prix 1965 Madeleine 
   
   
   
Väder: Ömsom vin (sol) ömson vatten (regn), betyg 2 1/2 av fem. Bra i Västerås sen mer och mer regn. 
Info: Kom till V-ås 09:15. Fint väder. Kostade 200:- att anmäla sig. Start vid Lögarängsbadet klockan 11:00. Kö i början 
pga trafikljus. Färd till Enköping, via Hummelsta och samling vid småbåtshamnen. Stannade en timme sen vidare till 
Strängnäs och samling vid Swehem Arena. Där inhandlades hamburgare. Fler bilar anslöt eftersom. Sen vidare mot 
Sundbyholm slott utanför E-tuna. Mysigt. Fanns en båthamn även där och restaurang. Vi köpte mjukglass. Sen öppnade 
sig himlen och det regnade kopiöst. Vi satt i bilen och kollade in alla som sprang runt. Drog vidare mot Westerqvarn 
utanför Kvicksund. Fränt ställe. En gammal stor kvarn inredd med mycket gamla verktyg, hjul, högafflar – you name it. 
Mysig Bar i nedre plan. SnakeBite skulle uppträda på kvällen. Vi fikade där och snackade med trevliga människor. Vi 
vann ingenting, var lite bedömning för Raggarlook, Hot Rod, Mustang, Camaro, Cadillac, tidsenlig klädsel etc. Speaker i 
V-ås och Westerqvarn var Brinken (han som renoverar massor med bilar). Trevlig tur som är bra kombinera med 
Veteranmarknaden i Eskilstuna följande dag. Åkte tillbaka i spöregn och checkade in på hotell i E-tuna 19:00. 

  

 

Bild1: Starten i V-ås. Kaffedags. Man ställer upp som i Le Mans. Fick förgasartips av en Peje, Pontiac GTO. 
Bild2: Samlingsplats i Strängnäs. Fler bilar tillkommit. Orolig himmel.  
Bild3: Sundbyholms slott. Tyvärr öppnade sig himlen så inget bra strosa omkring. Parkerade i Slottsparken. Mysigt. 
Bild4: Westerqvarn. Gammal kvarn. Inga räta vinklar här inte, lutade bra i golv o väggar. Häftigt inredd. 
Bild5: Sittbord i baren. Gammal vinkelväxel, metallhjul, sittplatser från gammal traktor typ. 
Bild6: Ståbord i baren. Rejäla plankor och gamla hjul som plankar är uppträdd på i ett spår. Gäller ha fantasi. 


