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• Flyttstäd
• Hemstäd
• Företagsstäd
• Rutavdrag
• Kemtvätt

• Mattvätt
• Hotelltvätt
•  Dukar 

- 80 kr/kg

• Mangling

lindenstäd.se | Karin 0733-64 11 23 skepplandatvatt.se | Nicklas 0702-22 08 98

Vi städar & tvättar för dig! 
       - Stort som smått

Vadbacka 135 
449 63 

Skepplanda 
forsvallen 

0303-33 81 63

 

KAKEL & KLINKER 
FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE

MÖLNDAL – EKLANDA  

Jolengatan 21B, 431 49 Mölndal

TEL 031-86 89 60

WWW.KONRADSSONS.COM/GBG

ÖPPETTIDER:

Måndag - fredag kl 10.00-18.00 

Lördag kl 10.00-15.00 

LÖDÖSE. Nostalgikerna 
fi ck verkligen sitt lyst-
mäte vid Lödösehus.

Omkring 130 veteran-
fordon visades upp.

Bilarna lyste lika 
starkt som solen denna 
ljuvliga augustilördag.

När Motornostalgisk dag 
femårsjubilerade var inram-
ningen fantastisk. Besökarna 
strömmade till i massor och 

alla njöt av det fina vädret. 
Klockan tio rullade arrang-
emanget igång med utställ-
ning och presentation av 
bilarna – fordon från tids-
perioden före 1983. Många 
vackra klenoder fanns att 
beskåda på gräsplanen 
bakom museet.

I tävlingen Peoples 
Chocie delades förstapriset 
mellan en Cadillac 1952 och 
en MGA Kupé av årsmo-
dell 1958. Ägare till dessa 

fordon är Peter Johansson, 
Nygård, respektive Claes 
Lagergren, Torslanda.

Den musikaliska under-
hållningen svarade Buddies 
för. Besökarna till Lödöse 
Motornostalgiska dag kunde 
också roa sig med tipspro-
menad och dessutom fanns 
Räddningstjänsten i Lilla 
Edet på plats för att visa upp 
sin verksamhet.

JONAS ANDERSSON

Utrustad med bland annat:

1

1

VW Passat Variant 
Välj till Metallic

6 500 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 4,0 – 5,6 l/100 km. CO2-utsläpp 119 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Begränsat antal. Reservation för slutförsäljning.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Lystmäte för motornostalgiker

Besökarna till Lödöse motornostalgiska dag såg verkligen ut att trivas.

Thomas Jönsson fanns på plats för att visa upp sin P1800 ES.

Det är inte bara skalet som är intressant, 
många studerade hur det såg ut under 
huven.

En tjänstebil som har gjort sitt, men på en 
motornostalgisk dag har den sin givna plats.


