Datum: 2015-09-19
Start: 11:00
Hemma: 15:00
Utflyktsmål: Lindesnäs Motorträff
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Atso
Dodge Custom Royal 1957
Mariana
Jonas
Volvo Amazon 1969
Väder: Fem av fem. Blev en helt fantastisk dag, det trodde man inte när man vaknade….undrens tid är inte förbi.
Info: Tre bilar, tre medlemmar och en stödmedlem. Lindesnäs är ett Dansnäste, mången Hälleforsare varit där och blivit
grön om knäna. Åtta mil norr om Hällefors, 2.5 mil från Fredriksberg. De har fortfarande ett antal danser per år, bl.a på
Midsommardagen. Det kom ca 25 jänkare och ungefär lika många Europeér. B.la ett antal Jaguarer, det var nog en
falang i Jaggaklubben på utflykt. Mycket jänke Ford, två 55:or, en 56:a och två 59:or. Sen en fin patinerad Roadrunner.
Citroen SM med Maserati motor. Två Peugeoter 203, en 54:a och en 55:a, finns 20 rullande så 10 % var i Lindesnäs
denna dag. Vi besökte Museet som var riktigt bra. Alla utom Rolf intog hamburgare som var supergoda. På hemväg
besökte vi Styggens Stuga som låg låååånga 200 meter från stora vägen. (Ett par km, sen en kort promenad). Väl värt
ett besök. Skön cruising i frisk tidig höstluft. Men vägarna kring Fredriksberg är inte kul, ”vägarna som TrafikVerket
glömde”.

Bild1: Kolla vädret. Dodgen och Pontiacen parkerade med sällskap av Olds och Ford.
Bild2: Fikadags som vanligt med kaffe och bullar. Jonas, Marina och Atso. Rolf kör LCHF, så det blev mörk choklad.
Bild3: Vy över parkeringen på fältet. Logen i bakgrunden,till höger är dansbanan, övervåning vä= bar/pub->afterski stämning.
Bild4: Lindesnäs Museum. Skogsbruk, handelsbod, skolsal, fiske, snickeri, brukskontor, arbetarbostad m.m fanns att beskåda.
Bild5: Muren till en av Industribyggnaderna. Trätub för vattenkraft, används än idag. Övergår till ståltub längre ner.
Bild6: Styggens Stuga. Carl-Olof Persson 1828-1906. Föddes i Frösaråsen. Stugan byggdes 1875,bodde där till 1906 då han dog.
Trollkunnig-försvuren till mörkrets furste. Var gift och hade fått barn och hade ett torp också, änkling sen 1889.

