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Alingsås Nostalgi Moppers
besökte Hjulets Dag i Gräfsnäs

Vi var några stycken i klubben som bestämde att vi skulle ta mopederna och åka ut till Hjulets Dag i
Gräfsnäs. Pingstdagen skulle vi träffas kl 09.30 vid klubblokalen. När alla var på plats visade det sig
att vi var 17 stycken. Några av dem kom från Ingared och en var ända från Mölnlycke.
Clas Andersson var vi ju vana vid att se på en välputsad Puch, men idag hade han bestämt sig för att
åka Husqvarna Lyx. Men när han la in 1:ans växel och drog igång gick gasvajern av. Men det var bara
att gå in i garaget och välja ut en ny. Det blev hans läckra Puch Alabama -64 – helt otrimmad enligt
honom själv.
Vi som drog iväg Kungälvsvägen mot Brobacken var:
Robert Alfredsson
Puch Florida
Nils Pettersson
Puch VS 50 Lyx
Hans Karlsson
Puch Florida
Clas Andersson
Puch Alabama
Hasse Lindqvist
Puch Florida
Joakim Bergström
Puch Dakota
Anders Nilsson
Puch Dakota
Stefan Pettersson
Puch Florida
Magnus Pettersson
Puch Dakota
Lene Vesterholm
Puch MS 50 A
Tore Carlson
Puch VS 50 4 M
Peter Jansson
Solifer Turist
Clas Johansson
Victoria Super Luxus
Andreas Pettersson
Zundap KS 50 Supert Sport
Hans-Inge Carlsson
Monarped
Bengt Järrebring
Crescent Sachs 1179
Reimerth Lindqvist
Suzuki K50

-79
-60
-72
-64
-72
-80
-70
-66
-80
-68
-73
-74
-59
-79
-55
-60
-71

När vi kom fram till Gräfsnäs var det fullt med gamla traktorer, bilar, motorcyklar m.m., m.m. Det var
ganska ”häftigt” när vi 17 stycken veteranmopeder svängde in på fältet. Det visade sig att vi rönte ett
stort intresse bland publiken som kom fram till oss och tittade och språkade.
Efter ett par timmars trevlig samvaro med bl.a. medhavd kaffe och smörgås, några grillade nere vid
sjön Anten m.m. tog vi oss åter hem.
Av olika anledningar åkte vi hem i omgångar. Clas J., Hans-Inge, Peter och Robert fick för sig att åka
genom skogen via Bergsjön för att komma ut vid Laggarebacken i Alingsås. När dom hade kört in i
skogen och kört runt i cirka 1 timma kände dom sig tvungna att fråga efter vägen. Dom förstod att
dom hade kört vilse. Fick se en liten gård i skogen, stannade och frågade en tant – var är vägen till
Alingsås?
Hon förklarade för dessa vilsna själar att bakom kullen där, finns det en asfalterad väg till Alingsås!
Det visade sig vara Långaredsvägen. Dom hade alltså kört runt i en stor cirkel och kom ut 500 meter
från den väg dom svängt in på! Snopet!
Bengt Järrebring åkte med Nisse P, Hans, Clas A. m.fl. Efter en bit kom han på att jackan fanns kvar i
Gräfsnäs. Han kom alltså lite efter dom andra, men visste att han skulle köra höger efter vägen. Men
han körde vänster mot Alingsås, sedan höger mot Skepplanda och Livered. Där var han tvungen att
fråga efter bästa väg till Alingsås. Han fick klart för sig att han var 2 mil därifrån. Efter ett antal timmar
på skakiga vägar kom han så äntligen hem.
Det var för övrigt ett bra väder denna dag för moppe-aktiviteter.
Vid pennan Tore Carlson

