INBJUDAN TILL ”WORLD OF CLASSICS” I
TUMBA LÖRDAG 6 MAJ
Kära medlemmar i AHK och vännerna i RREC Svenska sektionen. Nu har R-R/B-sektionen i
AHK varit kulturella och sett på slott och brudklänningar, men närmat oss bilismen genom
besöket på Katarina Brandmuseum nyligen. En mycket lyckad träff med många deltagare
som guidad av Gert Ekström innefattade en äkta brandkårsutryckning. Därefter en superb
middag på Kvarnen.
Nu blir det bilar på riktigt. En guidad visning av ”World of Classics”, Stockholms senaste
bilmuseum – eller snarare bilutställning. Museets inriktning är renoverade USA-bilar av
högsta klass från perioden 1950-70-tal. Av utställningens över 100 bilar är ett 30-tal
dessutom till salu. Bilarna omsätts efter hand så samlingen varierar över tid.
Vi inbjuder samtliga medlemmar i AHK och RREC svenska sektionen att med oss besöka
World of Classics lördagen den 6 maj. Museet ligger i Bovallens Industriområde i Tumba.
Adressen är Finkmossvägen 150, Tumba. Väganvisning finns på hemsidan
www.worldofclassics.se under ”Om oss”. Eller sök på adressen.Vi samlas lite före kl. 14 vid
entrén så att Bengt Stånge, klubbkassör i sektionen hinner ta upp entréavgiften 100 kronor

innan guidningen börjar kl. 14. Glöm inte att ta med kontanter. Efter visningen som tar
ungefär en timme finns tid för fika. Man stänger entrén kl. 15 men vi får sitta kvar i lugn och
ro och äta varm korv, dricka kaffe och samla intrycken.
Anmälan på sedvanligt sätt till ahkrrb@gmail.com eller till klubbmästaren i R-R/B-sektionen
på telefon 0733/89 45 10, senast den 2 maj
Vi tror att det här blir en toppenträff! Mer bil kan det inte bli!
Välkomna!

För sektionens medlemmar: nästa träff blir försommarutflykt till Grönsöö slott i RREC´s regi
den 11 juni. Info ligger på sektionssidan. Påminnelse kommer.
Måndagsträffarna vid Årstaviken börjar den 8 maj. Rolls-Royce och Bentley har den 19 juni
som ”sin dag”

