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Låt oss inspirera dig med att fortsätta 
träna under hela sommaren

Träna så mycket du vill hela våren och sommaren 

för endast fjorton kronor per dag tom 15/8. 

Betalas kontant från det datum du börjar träna. 

Erbjudandet gäller tom 30/6-11

Vi har öppet som vanligt hela sommaren för att kunna 

ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas

14:-dag

**

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) 
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5) 

Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Träna, sola och bada hel sommaren!

Chansa inte på att det blir bra väder, 

hos oss är det alltid 100% sol.

ger dig allt för endast

i månanden under hela sommaren *
* Sommarmånaderna betalas kontant, där efter från 31/8, 
349:-/mån med 24 månaders trygghetsavtal eller 449:-/mån 
med 12 månaders basavtal 
Erbjudandet gäller tom 31/7-11
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*Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

 **Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

BOHUS. Redan som 
tonåring köpte Kuno 
Karlsson sin första 
motorcykel. 

Drygt 60 år senare 
är intresset fortfa-
rande lika stort och det 
är veteranhojar som 
gäller. 

Han har närmare ett 
tiotal skönheter i gara-
get – och en i vardags-
rummet.

Hela livet har han sysslat 
med motorer, både som 
hobby och yrke. Till och med 
hustrun Teresa träffade han 
genom en motorcrosstävling 
i Polen på 60-talet.

Det började med att hon 
skickade bilder som hon tagit 
under tävlingen och sedan 
började de skriva brev till 
varandra.

Kuno Karlsson, 77, ser 
stolt ut när han kliver in i det 
fullpackade garaget. 

Den nyaste motorcy-
keln är från 1966 medan de 
äldsta tillverkades i mitten 
av 30-talet. Även om han 
trivs i mekaroverallen är det 
fortfarande på sadeln han 
hör hemma och en favorit är 
backtävlingar.

– Då kör man två åk där 
det gäller att komma så nära 
sin egen tid som möjligt, men 
alla drar ändå på full gas. Det 
bästa är om det är en s-kurva 
i toppen, då blir vi lyriska.

Risken att gå omkull och 
skada sig är inget som Kuno 

oroar sig särskilt mycket för. 
Han har klarat sig från ben-

brott men en gång spräckte 
han skulderbladet och fem 
revben i en speedwaytävling.

– Ni ska veta att jag inte 
är äldst på dessa tävlingar. 
Jag känner en 92-åring från 
Stockholm som fortfarande 
håller på och tävlar.

Speedway – även på is, 
enduro, backe, sidovagntrai-
ler, roadracing. Listan på 
grenar som Kuno tävlat i kan 
göras lång och när lokaltid-
ningen var på besök laddade 
han för att åka iväg på ett 
klassiskt backlopp på Åshags-

höjden i Torsby.
Under 60-talet åkte han 

runt på olika tävlingar runt 
om i Europa, bland annat i 
Tyskland, Polen, Frankrike 
och Belgien. Numera håller 
han sig innanför Sveriges 
gränser och förra året blev 
det ett tiotal tävlingar.

Förutom de många 
motorcyklarna som trängs 
bland verktygen i garaget 
finns det en stolthet till. 
Hans Excelsior Manxman 
från 1935 är så unik att den 
får stå inne i vardagsrummet. 

– Jag köpte den 1962 och 
den betyder extra mycket. 
Men det kanske är lite spe-
ciellt att ha en motorcy-
kel bredvid matsalsbordet, 
skrattar Kuno.

Han behöver aldrig gå 
sysslolös, det är något som är 
säkert. Nästa projekt blir att 
göra i ordning en sidovagn. 
Han planerar även fortsätta 
bygga på en motorcykel som 
han bytte till sig mot en frys-
box för tio år sedan.

En veteran bland veteranerna
– Kunos passion för motordrivna skönheter är livslång– Kunos passion för motordrivna skönheter är livslång

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Prisad. I hobbyrummet nere i källaren förvarar han sina om-
kring 200 priser från tävlingar världen om.

Unik. Kuno Karlssons Excelsior Manxman finns bara i tre ex-
emplar i hela Sverige. 

I GARAGET

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vi passar också på 
att önska alla en 

fantastisk sommar!

Vi har stängt 
för semester 

veckorna 29-32

0303-74 61 79 
Göteborgsv 56, Älvängen 

Fax 0303-749637  
Email info@hardesjobil.se 
www.hardesjobil.se

Välkomna!
/Niclas med personal


