Datum: 2021-07-31
Start: 09:30
Hemma: 16:00
Utflyktsmål: Kristinehamn Road Trip
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Madde
Raimo
Chevrolet Chevelle 1968
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Åsa
Väder: Tre och en halv av fem. Regnet låg i luften, det kom lite men vi klarade oss bra. Långbyxor på.....
Info: Efter tips från Raimo (www.wheelsanddeals.se) tog vi en Road Trip. Strosade runt i affären och inhandlade lite
prylar. Stod en Chevy -57 , en Pontiac 54-55 samt en Amazon i garage delen. Därefter åkte vi till Fynd Boa mittemot
McDonalds, där fanns det hur mycket grejer som helst. Här kan man gå i timmar. Slutade med en dyr nota för R&M.
Madde blev kär i tre skåp och nattduksbord. Efter denna urladdning drog vi till Picassoudden för att fota
Picassoskulpturen och precis framme slutade Pontiacens bromsar fungera, behållaren helt tom och pedalen tog i
golvet! Blev en spännande färd tillbaka hem med ny olja som försvann snabbt så det blev till att använda handbroms
samt tvåan och ettans växel samt vid ett tillfälle behövdes dikesgrenen för att undvika krock. Vi skippade leta matställe
i K-hamn pga detta utan drog hemåt försiktigt med ett matstopp i Prästbäcken. Vi tog oss hem! Felet åtgärdades direkt
och efter en timme hade Rolf mha Jonas lagat bromsröret samt luftat bromsarna. Check på den. Fixa två krets? Man
kan nog ta en tripp till för att besöka Fynd Boa igen, som tips. Kul att åka ut, umgås med gänget och ha skoj. / Rolf

Bild1: Nostalgiprylaffären låg i Sea Street Garages lokaler. Paraply, ölöppnare, öltunnelampa köptes bl.a. Lätt hitta dit.
Bild2: Fynd Boa, otroligt med prylar. R&M handlade skåp för massor av pengar. Hämtades nästa dag. Rekommenderas.
Bild3: Picasso statyn. Landmärke. 15 m hög. Naturbetong. Pelare Ø1.65 m. Två vingar, ena väger 8 ton och 4x6 m.
Bild4: Infotavla vid Picassoudden.Madde,Åsa,Raimo och Jonas.Raimo som letar båt undrade över avstånd till Läckö. (82 km).
Bild5: Matstopp på väg hem, Prästbäcken. Oljespår efter Pontiac bromsolja.
Bild6: Jonas precis till att intaga 150 grams hamburgertallrik. Alla åt det utom Madde som tog Kebabtallrik. Supergott!

