RREC & AHK R-R/Bentley Sektionen

inbjuder till rally- och kulturdag den 18 augusti 2018
Spelbo Gård samt Målhammar Slott, utanför Enköping

Målhammar allé (byggnaderna utgörs av det ursprungliga slottets ändar vilka blev kvar när mittdelen revs,
jämför bilden på nästa sid).

Spelbo Gård, stora logen med kallgarage och gamla vagnslidret med nybyggda varmgarage.

Kära medlemmar i AHK R-R/Bentley Sektionen och RREC!
Vi har glädjen att kunna bjuda in till visning av Michael Insulander, Spelbo, med hans anspråkslösa garage
som inhyser Rolls-Royce Silver Spur 1987 och Rolls-Royce Silver Cloud årsmodell 1958. Vidare tar Sven
Berg, fd ägare av BMW återförsäljaranläggningar i Stockholm emot oss på Målhammar och berättar om
sin tid som bilförsäljare och historien om hans anrika slott och gård som han för några år sedan
förvärvade i konkurrens med Zlatan. Slottet har under Svens tid fått en genomgripande renovering.
Däremellan äter vi lunch i Enköping på en ”äkta” fransk bistro med flera års utmärkelser i White Guide
och med erkänt fin meny.
Dag: Lördag den 18 augusti 2018
Tid: Kl. 10:00 till ca 16:30 ca.
OSA: Anmälan sker genom att sätta in 100 kr/person på RREC bankgiro 5965-7528 senast onsdag den 15
augusti. Vänligen meddela antal personer, ev. specialkost och ange Målhammar. Anmälan är bindande.
Avgiften används för att säkerställa antalet deltagare samt subventionera fika/lunch.
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Frågor? Tveka inte att kontakta Michael Insulander 070-671 92 62 eller
Rune Sahlberg 070-389 80 88

Målhammar Slott i sin ursprungliga glans (ändarna det enda som i dag återstår)
Vägbeskrivning till Spelbo: Från Sthlm: E18 ca 75 km mot Enköping. Vid Enköping sväng avfart 141 mot
väg 55 Strängnäs/Norrköping. Efter knappt 4 km på 55:an håll utkik efter stor röd loge bakom höga
popplar på höger sida utmed landsvägen (se bild första sidan). Sväng in på grusvägen med höga
poppelträd, strax innan logen – där står en bil med varningsblinkers. Då är ni framme.
Vägbeskrivning Målhammar: Från Enköping ca 18 km gamla E18 mot Västerås, efter Sagå-svackan tag
vänster mot Målhammar.
PROGRAM den 18 augusti 2018 vid Spelbo - Målhammar
10:00. Samling Spelbo (ca 80 km från Sthlm). Vi samspråkar, ”sparkar däck”, beundrar varandras bilar,
samt kanske pratar lite teknik och annat som ligger oss varmt om hjärtat. Michael berättar om gården,
visar sina enkla garage med Rolls-Royce Silver Spur 1987 (chassinr HCX 215) och Rolls-Royce Silver Cloud
1958 (chassinr SFE21), samt bjuder på fika i den stora logen på Spelbo.
11.30 Avresa till Enköping (4 km) där vi parkerar i hamnen. Därifrån en kort promenad till vår utvalda
lunchrestaurang.
12:00. Lunch på Bistrot Bombance. Två alternativa rätter erbjuds. Bistrot Bombance, sedan flera år med
i White Guide, ligger på Kungsgatan 27. Trevlig atmosfär av äkta fransk bistro som drivs av ett
enköpingspar med över tio års erfarenhet av att driva restauranger i Chamonix samt i en liten by vid
franska Rivieran. Var och en betalar sin lunch på plats.
Ca 14:00. Gemensam avfärd mot Målhammar (ca 18 km).
Ca 14:30. Ägaren Sven Berg guidar och berättar om sin bakgrund som ”bilhandlare” och historien om
Målhammar.
Ca 16:00. Fika i Gula Stallet Butik & Kafé, Målhammar: ”Hembakt kaffebröd & botanisera bland
närproducerade & säsongsanpassade delikatesser i gårdsbutiken. Utbudet är brett, i första hand
närproducerat & där efter ekologiskt, med såväl matnyttiga produkter som små & stora presenter. Vi
bakar själva. Under säsong finns lammlådor och styckdetaljer för beställning.”
Ca 16:30 Avslut och avfärd hem.
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