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I de olika veterantidningar jag prenumerar på hade jag läst uppropet att bege 
sig ut den 6 Juni på motorhistoriska dagen. Så när dagen närmar sig fattar jag 
tangentbordet och surfar runt för att finna några evenemang, men det var det 
tunt, väldigt tunt. Dock så dök detta trevliga 2-4 hjulsrally upp. När jag ringde 
Thomas Carlsson på AHK Uppland blev det ett glatt svar – inga problem det är 
bara att komma ner. 

Samlingen vid hamnplan 
 
 

      
Det fylldes på med både 2 och 4-hjuliga ekipage 
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Snacka om nostalgi, sommarjobba på konsum i Storvreta och köra flakmoppe – det var drömmen! 

   
Väldigt trevlig med så många olika bilar och mopeder, bara att gå runt och njuta. 
 

                   
                 Samling vid pumpen ( kaffe) innan starten. 
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Så var vi igång på Kungsgatan, en blick bakåt där vi ser molnen bli alt gråare på himlen. 
 

      
Då stoppet på St Eriks torg var flyttat blev första anhalt ute hos Dione. Som vanligt väldigt kluriga frågor. 
Jo det skall vara kryss, neeej det kan det omöjligt vara! svaren var som baken, olika. 
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När vi så anländer Ulva Kvarn efter en trevlig runda och många klurigheter har regnet kommit fram till slut. 

 
Alla sprang från bilarna och sökte det lilla skydd som gick att få bland träden. 
Thomas var lika glad när han grillade korv i regnet som han var när jag ringde och anmälde vårt lilla gäng. 
 

 

Tack för en trevlig dag och ett trevligt 
arrangemang. Tyvärr var vi inte kvar vid 
prisutdelningen så svaren på dom kluriga frågorna 
förblir olösta. 
 
Eva, Erik & Micke 

Text & Foto Mikael Eriksson  

     

 


