
Datum: 2018-07-18 Start: 16:40 Hemma: 22:20 Utflyktsmål:  Hosta Nostalgiby  
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Madeleine Pontiac Grand Prix 1965 Rolf 
Atso Dodge Custom Royal 1957 Mariana, Jessica o Mattias 
Jonas Oldsmobile Cutlass 1966 Åsa 
Åke  Dodge Dart GT 1966 Kicki, Chico 
Raimo Ford Mustang 1967  
Väder: Fyra av fem. Gränsfall till lite regn, cafe´stolarna var lite blöta så det hade regnat i Hosta. 
Info: Sex medlemmar, tre stöd. Onsdagar Juli ska ju vara lite Motorkväll men det kom lite bilar. Olds-59:a, De Soto från 
Finland, Cadillac typ -54, Cheva Pick-up typ -57 och en Cortina 1800 GT. Inträde betalas "frivilligt”, 20:-. Det finns så 
otroligt med prylar man kan gå i timmar och mycket är till salu. Vi fikade såklart-räkmackor, köttbullemackor och 
landgångar intogs friskt med kaffe därtill. Mysigt Cafe´ där det också finns en liten biosalong. Finns en större 
restaurangdel där typ sällskap kan boka in sig för fika. Inga rättigheter. En av kioskerna som står uppställda har stått i 
Hällefors. Säljs också kläder, nytillverkade av "lokala" förmågor. Mycket klänningar. Vi åkte Siggebohyttan/Hjulsjö hem 
och parkerade en stund på torget innan hemfärd. Atso tappade navkapseln hö bak men som tur sågs detta så den 
hittades, inte kul om den försvann, var vid typ Nyhammar. Trevlig utflykt. /Rolf  

 

Bild1: Macken med föreståndaren som kollar dagskassan.  
Bild2: Cafe´t. Otroligt mysigt och skapare av en hel del "flash-backs" hos besökarna. Alla känner igen något.   
Bild3: Kondom maskin finns naturligtvis-t.o.m fylld med olika varianter av Durex. Undrar om de skulle palla ett  "skott"? 
Bild4: Puben-inte stor men skönt härlig att sätta sig ner i - man bara önskar en stor kall u-båt... 
Bild5: Åke passade på fylla på "Regular". "Fill her up...." (med bensin..). Tydligen populärt fota sin bil vid macken.   
Bild6: Damerna. Två tittar åt höger, en vänster o en rakt fram. Åsa,Kicki,Madde o Mariana och Åke syns lite till höger 


