Nr 4 dec 2020

God Jul
och
Gott Nytt År!
Lördag 13 mars firar vi att ovalrutan
fyller 68! Garageträff hos Sören
Andersson i Jörlanda kl 12
Vi får en guidad tur i Sörens garage samt sommarstuga. Det kan även bli ett
besök i Faster Bertas stuga. Avslutar med korv o bröd, fika och tjöt. Föranmälan senast 8 mars så vi vet hur mycket korv vi ska köpa.
Välkomna!
Vi har kontakt med en herre som har ett gammalt restlager med svensktillverkade värmekammare för Typ 1
1963 och nyare (34-50 hk).
Priset är 400 kr styck och vi tar nu upp beställningar.
De är inte original VW utan svensk pirat från 70-talet.
Passformen ska vara utmärkt Det är han som en gång
tillsammans med sin far tillverkat dem som säljer.
Levereras med monteringsdetaljer. Specificera vänsterhöger.Vi hämtar dem till klubbadressen för avhämtning eller efter annan
överenskommelse.
Tillfälle!
Vi återkommer till
de som beställer
med betalnings- och
hämtningsinfo.

Fyll i: q nytt fordon
q komplettering av befintligt fordon
Bil: .................................. År: .......... Färg: ...............................
Reg. nr: .......................... Chassienr: .......................................
q Original q Ombyggt q Orenov. q Und. ren. q Renov.

Träffar o utflykter 2021

24 april Motorträff och öppet hus på Toveks Bilmuseum Kinna
23 maj Tjolöholm Classic Motor
17 juni Veteranträff Gräfsnäs
30 juni Slussträff Trollhättan
15 juli Entusiastfordonsutflykt Kungälv
29 juli Fjordträff Uddevalla
15 augusti Hallandsutflykt Derome Trä- och
nostalgimuseum
9 oktober Årsmöte

Programmet är ytterst preliminärt.
Se hemsidan eller Facebook (sök på VW Väst) för
senaste info.

6437940-7
VW-VÄST

Komplettering övrigt: Tel: .........................................................
E-post: .....................................................................

100.00

Medlemsavgift för 2021 är oförändrat 100 kr

Ny medlem som betalt in medlemsavgift 1 september eller senare är
automatiskt medlem 2021. På adressetiketten är 20 eller 21 för senast
erlagd avgift angivet. För att undvika betalning utan avsändare är nu
inbetalningskortet försett med namn och medlemsnummer.
VW Väst
c/o Jan-Anders Lindqvist
Vårstigen 8
426 68 Västra Frölunda

Står det 21 på etiketten
skall du inte betala något!
Tel 0706-274399
e-post: vwvast@bahnhof.se
Plusgiro: 6437940-7
www.vwvast.se

