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Tjolöholm Classic Motor söndag 20 maj
Bild från förra årets utställning

I år firar Tjolöholm Classic Motor 25 år. Sedan flera år har TCM
etablerat sig som ett av landets mest högklassiga och välbesökta
veteranfordonsevenemang. Årets upplaga kommer med all
säkerhet att bli det bästa året hittills. Samarbetet med tidningen
Classic Motor Magasin har pågått i många år och fortsätter även i år. Vi hälsar alla entusiastfordonsklubbar och enskilda utställare välkomna till en späckad och innehållsrik dag på Tjolöholm den 20 maj 2018. Vi räknar med fler än 1200 utställare, mycket
publik och strålande väder. Alla som ska stå i en klubbmonter anmäler sig till respektive klubb. Utställningen stänger kl 16. Vill
du ställa ut i VW Västs monter hör av dig senast 28 april!
VWälkomna!
www.tjöloholmclassicmotor.se www.facebook.com/pg/TjoloholmClassicMotorShow

Fjordträffen i Uddevalla torsdag 14 juni

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 14 juni 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.
Läs mer och se mängder av bilder på fjordtraffen.se

c/o Jan-Anders Lindqvist
Vårstigen 8
426 68 Västra Frölunda
Tel 031-694817
e-post: vwvast@telia.com
www.vwvast.se

Träffar och utflykter 2018
Plus några tips

Gräfsnäs slottspark
torsdag 28 juni

20/5 Tjolöholm Classic Motor
14/6 Fjordträff Uddevalla
28/6 Gräfsnäs
18/7 Café Skräcklestugan och
Slussträff Trollhättan
4/8 Svedinos i Falkenberg
13/10 årsmöte
Tips utanför vårt program:
Torsdagar: Entusiastfordonsträff
Vid båthamnen i Kungälv (infart
vid fästningen)
Tisdagar: Råda Säteri, Mölnlycke
2:a söndagen i månaden: Entusiastfordonsträff Stora Torget i
Kungsbacka.
3 juni Hjulets Dag Gräfsnäs
30-31/7 VWänerträff
18/8 Motorfest Karl
Gustav
OBS! Programmet är preliminärt.
Kolla alltid hemsidan för senaste
information.
Det är fritt fram
att komma med
egna utflyktsförslag utöver detta
program, hör bara
av dig! Kolla på
hemsidan + e-post
för senaste info.
Vill du hitta fler
arrangemang, kolla
t ex Classic Motors
hemsida eller tidning.

Alingsås Motorveteraner anordnar veterankvällar varannan torsdag i Gräfsnäs
Slottspark. VW Väst deltar torsdag den
28 juni.
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.
Ingen föranmälan.
Fordon äldre än 1988 är välkomna att
visa upp sig i parken.
Mer info hos Alingsås Motorveteraner:
almv.se.
				

Välkomna!

Packhuskajen då?

Västlänken ställer allvarliga hinder både
för Packhuskajen och Gullbergskajen.
Efter midsommar blir Götatunneln
enkelriktad då det östgående röret stängs
fram till jul. Ska man in till centrum eller
igenom från väster rekommenderas att
åka över Hisingen via Älvsborgsbron
eller via Söderleden.
Utefter Packhuskajen och Operan anläggs
ny gata där det nu är parkeringsplats. Detta
som förberedelse inför det öppna schaktet
för Västlänken som blir där det nu är gata.
Dessutom så har Trafikverket företräde till
alla angränsande ytor och behöver de något
så får alla andra flytta på sig.

Från Alingsås

Gräfsnäs Slottspark

Från Göteborg

Slutsatsen är att någon regelbunden träff
i centrala Göteborg blir nästintill omöjlig
under många år framöver.
Många alternativ har övervägts och
antingen förkastats, nekats eller kostat för
mycket. T. ex. kostar det 6946 kr/dygn att
hyra Hedens eventyta och 2653 kr/dygn
att hyra planen vid Slottskogsvallen. Ett
alternativ som föreslagits är att betala 2
kr/h och parkera på Kungstorget söndagar cirka 9:30-11:00. Tveksamt.
Mer information finns hos trafikverket.se
och trafikgoteborg.se
Jan-Anders
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