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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

Från Alingsås

Gräfsnäs slottspark
torsdag 28 juni
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!

Gräfsnäs Slottspark

Från Göteborg

Onsdagsträffar Färjenäs

I skrivande stund finns ingen beslut om fortsättning. Då de två första träffarna i maj varit
succéartade är det dock mycket sannolikt att
de fortsätter sommaren ut. Välkommen från kl
17.30. Adressen är Café Färjenäs, Karl den IX
väg 1, Göteborg. Vi ses!

c/o Jan-Anders Lindqvist
Vårstigen 8
426 68 Västra Frölunda
Tel 031-694817
e-post: vwvast@telia.com
www.vwvast.se
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onsdag 18 juli

I år utvecklar vi besöket av Slussträffen i Trollhättan. Vi träffas
redan kl 14.30 vid Quality Hotel Vänersborg, Nabbensbergsvägen
2. Åker vidare till Café Skräcklestugan. Tar vi en fika eller lunch
efter eget önskemål och umgås en stund. För meny se skräcklestugan.se. Vid 17-tiden åker vi gemensamt till Slussträffen i Trollhättan. För att kunna förvarna kaféet vill vi ha en föranmälan senast
15 juli via mail eller telefon. Naturligtvis kan du komma direkt till
slussarna senast ca kl 18 om det passar bättre.

Välkomna!

Lördag 4 augusti

Vi träffas vid Laxbutikens parkering i Heberg,
E6, avfart 49 kl 11.30. Åker gemensamt till
Svedinos i Ugglarp. Vi bjuder på entrén för
medlemmar. Medföljande betalar gruppriset 100
kr för vuxen, 40 kr för barn (förutsatt att vi blir
minst 20).
Hur länge vi stannar väljer vi själva. Lite gemensam fika i deras servering
kanske blir bra.
Föranmälan senast 1 aug
via mail eller telefon.

Välkomna!
sid 2

Årsmöte 13 oktober 2018

kommer i år att äga rum på
Radiomuseet, Anders Carlssons
gata 2, Göteborg. Mer info kommer
senare.
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