
Inbjudan till Pick-Nick hos Åke och Ingrid
Andersson i Enhörna lördag 26 augusti

Kära vänner i RR/B-sektionen och medlemmarna i RREC, 

En stor del av sommaren har nu gått och många har kanske deltagit i klubbens olika 
arrangemang. 19 juni var det Rolls-Royce och Bentleykväll på Årstaviken med sol och ett 
tiotal Rolls-Royce och Bentleys på plats.

Vi planerar nu för höstens aktiviteter och inleder säsongen med en repris! Vi gör ett nytt 
besök hos Åke och Ingrid Andersson i Enhörna. Åke och Ingrids stora och fantastiska samling 
av fr.a. MG-bilar och bilrelaterade föremål är så stor och omfattande att det är svårt att vid 
ett besök se mer än en bråkdel. Dessutom är ju den charmiga miljön värt ett besök bara den.
Nu skall MG-klubben träffas där och vi har fått en inbjudan att vara med.

Upplägget är som förra gången, garageträff med Pick-Nick, dvs. vi tar med oss egen 
skaffning, lunch eller fika allt efter önskemål. Det finns god plats för mysig samvaro i den 
stora inredda ladan på gården. Där finns gott om plats för alla, även om vädret skulle vara 
mindre bra.



Vi träffas från Kl. 14 hemma hos Åke och Ingrid på gården i Enhörna, c:a 2 mil NV om 
Södertälje. Adressen är Hagalunds gård, Nöttesta 85, Enhörna. Vägbeskrivning sker bäst 
genom att söka ”Nöttesta 85 Enhörna” på ex-vis Google Maps. 

Vi vill ha din anmälan till träffen, senast den 21 augusti till ahkrrb@gmail.com

Vid ev. frågor, kontakta klubbmästaren. Välkomna till en trevlig sensommarträff!

                                     Olle Ljungström
                                      Klubbmästare

                                                              0733/89 45 10

Höstens och vintern program håller på att ta form. Så här ser det preliminära programmet ut
just nu. Risk finns för ändringar:

19 oktober Besök på Spritmuseet på Djurgården med middag
v.46 Besök på Aston Hill AB på Gärdet
2 december Julbord på Himlavalvet, Observatoriekullen
31 december Sylvesterträffen
21 januari Årsmöte på Princess Hall, Engelska Kyrkan, Djurgården
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