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ALLT SKA BORT!

Ale Torg 10, 
Nödinge. 
0303-229433

ALE TORG

TOTAL UTFÖRSÄLJNING

50% 

PÅ ALLT

BUTIKEN 
UPPHÖR

NU!

ALAFORS. De har vuxit 
upp tillsammans på 
samma gata Alafors, 
där de som tonåringar 
började meka med mo-
torcyklar. 

Trots att de alla snart 
passerat 70-strecket 
träffas de fortfarande 
hos varandra varje ons-
dag, skruvar med hojar 
och tar en kopp kaffe.

Veteranhojar. Det är vad 
som gäller för Stig Bengts-
son 69, Jan Johansson 67, 
Gösta Karlsson 71 och Lars 
Davidsson 68. 

Husqvarna och Triumph 
är favoritmärkena och har 
så varit sedan tonåren när de 
började meka med motor-
cyklar hemma på gatan i Ala-
fors. 

Alla bor de kvar på samma 
gata och varje onsdag träffas 
mekargänget och umgås i 
varandras garage. 

– Vi skruvar lite med 
hojarna, dricker kaffe och 
tjötar säger Lars och Gösta 
tillägger: 

– Jodå, vi brukar sitta och 
lösa världsproblem och har 
nog fixat det mesta egentli-
gen. 

Silverpilarna, som motor-
cyklarna kallas, tillverkades 
mellan 1955 och 1965 innan 
de stoppades eftersom de 
gick alldeles för fort. 

Veteranträffar
Intresset för veteranhojar 
begränsas dock inte till gara-
gen på Lunnavägen, utan 

vännerna åker runt på träf-
far lite varstans. I Nossebro, 
Backamo, Gräfsnäs, Kungälv 
och Trollhättan brukar det 
anordnas veteranträffar.

– Det är riktigt roligt att 
åka på. Man träffar mycket 
folk och det berättas alltid en 
massa spännande historier. 
Det är lite av själva grejen, 
säger Janne. 

Sverige runt
På jakt efter delar till sina 
motorcyklar åker de Sve-
rige runt och årligen deltar 
de också i flera tävlingar. På 
våren är det Veterancros-
sen i Älvängen som gäller 
och i oktober är det dags för 
Backamo. 

För Stig Bengtsson väntar 
Gotland grand national som 
han kör för 30:e gången i år. 

Sammanfattningsvis kan 
konstateras att de fyra vän-
nerna inte har några planer 
på att någonsin sluta åka hoj.

– Man kan inte vara rädd 
för att ramla hela tiden. Då 
hade man ju inte kunnat gå 
upp ur sängen, menar Gösta 
Karlsson innan han trampar 
igång sin Triumph och drar 
iväg längs grusvägen.
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Garagehäng å en kôppGaragehäng å en kôpp
– Mekargubbarna i Alafors
gillar sina veteranhojar

Gösta Karlsson, Lars Davidsson, Stig Bengtsson och Jan Johansson turas om att träffas hemma hos varandra. 
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TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

20-70%
RABATT
 PÅ UTVALDA VAROR

STREET BAD JOGGING FOTBOLL
SKOR OUTDOOR M.M.

Gäller på ordinarie pris. Kan ej kombineras med 
andra rabatter. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

ÅRETS STORA 
SOMMARREA 
FORTSÄTTER!

Under juli månads första vecka spelades de sista scenerna 
till fi lmen ”Sune på bilsemester” in i Nödinge. Filmteamet 
höll till vid Nödinge kyrka. Den här gången är Sune och hans 
familj på bilresa genom Europa. Målet är Sydtyrolen där Su-
nes föräldrar hade sin smekmånad för 20 år sedan. Filmen 
regisseras av Hannes Holm och kommer att ha premiär på 
juldagen.
Foto: Jonas Andersson

Filminspelning i Nödinge


