
Datum: 2021-07-17 Start: 17:00 Hemma: Olika Utflyktsmål:  Gäddsjön Sommarfest #4 

FÖRARE BIL PASSAGERARE 

Rolf Pontiac Grand Prix 1965 Madde dit och hem samt Raimo hem 

Hans Volvo XC70 Janet 

Åke Volvo V70 Kicki och Chico 

Mattias BMW cab  Jennifer 

Resten cyklade utom Raimo som blev dit skjutsad av brorsan på en Yamaha med HD stuk. 

Väder: Soligt,så det blir betyg fyra och en halv av fem.Det kylde på en del framåt kvällen.Hans hade med en Thermacell. 

Info: Som vanligt satt vi och snackade och trivdes och pizzabeställning togs upp som Mariana ringde och beställde. 
Denna gång bjöd värdparet på maten pga att Marianas 60 års fest frös inne pga Corona. Många tack säger vi alla. Sen 
kollade vi in Atsos senaste projekt Buick 1939 Coupe som redan nu försetts med drivlina från en Olds Cutlass 1979. 
Detta kommer bli en superhäftig bil.  Sen så drack damerna "skumpa". Därefter dök pizzabilen upp och pizza och sallad 
intogs som brukligt vid långbord i garaget. Satt mycket bra. Det tjålades vidare för att sen avrundas med kaffe och tårta 
som Mariana bakat. Är ju tradition numer. De som deltog på festen 2021 var: Sofie,Juni,Hans,Janet,Åke, 
Kicki,Chico,Jonas,Åsa,Katarina,Kent,Jonny,Mats,Mattias,Jennifer,Raimo,Atso,Mariana,Mimmi,Madde och Rolf. Tyvärr 
kunde inte Affe och Ing-Mari komma pga Affe hade jätteont i ryggen. Låter inte alls bra. Hans o Janet låg över i den 
gröna husvagnen./Rolf 

 

Bild1: Åke,Janet,Hans,Madde,Kicki,Mats,Åsa och Jonas (vä till hö). Underbart väder. Blev en fin innergård med nya garaget. 
Bild2: Madde,Kicki,Janet,Åsa,Jonny,Mats,Hans,Jonas,Raimo,Juni,Sofie,Åke,Atso,Mattias,Jennifer. Snygga Oldsfälgar på Buicken. 
Bild3: Sofie, Madde, Kicki, Janet och Åsa dricker Prosecco och har kul. Undrar vad de skrattar åt.....vill kanske inte veta...... 
Bild4: Madde och Hans. Pizzan Elvis uppäten. Madde tar mer vin och Hans har beställt en rosa glassdrink som lök på laxen. 
Bild5: Atso förklarar vad som gjorts och skall göras. Det händer grejer. Detta är det fjärde projektet på några år. Vilket tempo!  
Bild6: Inte sett denna klisterlapp tidigare. Sitter på donatorbilen Cutlass 1979.  
Bild6: Bertils med sin Charger-71:a dök upp - kul med fler Hälleforsare. 440 six pack. 


