Nr 2 juni 2019

nder
ä
h
a
dett mmar:
i so

onsdag 19 j
f
f
ä
r
t
s
s
uni!
Slu
Även i år besöker vi Slussträffen i Trollhättan. Trevlig miljö och många trevliga
bilar. Denna träff äger rum varje onsdag
hela sommaren.
Det är bara att komma, ingen gemensam
ditresa planeras, kom dock senast kl 18,
det blir knökfullt!

Torsdag 4 juli
Kungälv båthamnen

Varje torsdag hela sommaren här det fordonsträff vid småbåtshamnen på fästningsholmen i Kungälv. Den 4 juli är det
tänk att bli extra många VW då vi gör ett besök där. Utrymmet är begränsat och träffen populär så kom i god tid, helst
senast 17.30. Ingen föranmälan. Vi ses!

Torsdag 11 juli
Gräfsnäs slottspark!

Alingsås Fordons-veteraner
anordnar fem veterankvällar i Gräfsnäs Slottspark i
år. VW Väst deltar torsdag
den 11 juli.
Vi hoppas kunna stå
tillsammans så se till att
komma i god tid. Detta är
ett mycket populärt arrangemang som kom i god tid
före kl 18, gärna 17.30.
Gräfsnäs Slottspark
Ingen föranmälan. Fordon
äldre än 1987 är välkomna
att visa upp sig i parken.
Se bilder från Gräfsnäs på Från Göteborg
almv.se.
Övriga träffdatum är
27 juni, 25 juli, 8 och 22
Från Alingsås

augusti.				Välkomna!

c/o Jan-Anders Lindqvist
Vårstigen 8
426 68 Västra Frölunda
Tel 0706-274399
e-post: vwvast@bahnhof.se
www.vwvast.se

Fjordträffen i Uddevalla torsdag 25 juli

Den äger rum vid
Uddevallafjorden med
stora gräsytor och
vackra vyer. Som bonus
finns den fantastiska
strandpromenaden som
bokstavligen hänger på
klippväggen utefter fjorden. Fika? Fjordcafét har
öppet hela kvällen. Den
25 juli ska vi bli ett märkbart inslag på träffen. Fjordträffen
nås via Göteborgsvägen i Uddevalla (södra infarten). Kör
Cisternvägen - Oljehamnsvägen. Vi samlas kl 17.30 vid den
röda pilen för att köra gemensamt in på området (gröna pilen).
Ingen föranmälan.		
Välkomna!

Läs mer och se mängder av bilder på fjordträffen.se

I samarbete med Svenska VW Cab klubben

Monarkmuseet i Falkenberg
lördag 10 augusti kl 11.00
I samarbete med Cabsektionen av VW
Veteranerna besöker vi det nyöppnade Monarkmuseet.
Inträde, guidning och fika kostar 110 kr
(barn under 15 80 kr) Medlemmar batalar
endast 60 kr. Läs mer på monarkmuseum.se

Vi samlas på Walters Bildelar vid gamla E6 norr om
Falkenberg kl 11.00. Därifrån är det en kort tur till museet.
Norrifrån tar man avfart 52 mot Morup/Långås. Söderifrån
tar man avfart 51 mot Falkenberg C. Då museet vill veta antal
fika så vill vi ha en anmälan senast 5 augusti.
Välkomna!

Glöm inte:
VWänerträff 27-28 juli
Caféträff varje onsdag hela sommaren från kl 17 på Färjenäs, Göteborg
sid 2

Årsmöte 12 oktober 2019

kommer att äga rum hos Bernt
Hansen, Rolls-Royce och Bentley
specialist i Trollhättan. bernthansen.com. Mer info kommer
senare.
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