
  Utflykt till Lasses Entreprenad! 
  
Numera träffas vi ju vid McDonalds vid Onsala 
motet och vi som inte hinner ta mc-n får köra bil 
istället.  
 
Trevligt att se så många som dyker upp, cirka 45 
styck blev det med mc, mopeder och bilburna. 
Träffen är förlagd till Lasses Entreprenad, en bit 
hitom Sjögärdets golfbana från Kungsbacka 
räknat. 
 
 
 
Vi närmar oss en gård som ligger väldigt fint och har stora utrymmen. Vilken klass det håller, 
Lasse måste ha lagt ner ett jätte jobb med att få ordning på allting. Infarten till stora 
byggnaden är kantad i en halvcirkel med gamla Motorsågar så det är svårt att gå fel . 
 

 
 
Någon pekar upp i taket och i traversen hänger en mc, säkert 10 m ovanför golvet! Man har 
ju hört talas om mc liftar, men….? 
Det som möter en i första avdelningen är bilparken, där fastnar många en god stund, verkar 
inte som Lasse fastnat för något speciellt märke utan en fin blandning av olika bilar. 
 



  
 

 
 

 
Nästa avdelning innehåller mc, 
mopeder och traktorer och 
några bilar till. Även här är 
det klass på renoveringarna 
och bra med plats för att gå 
runt och titta. 
 
 
Det finns en moped som det 
står “Malanca“ på, tror inte 
jag sett någon sådan förut. Får 
titta på “nätet“, finns kanske 
något där. 



  
 
En trappa leder upp till loftet, och vilket loft!! Ett trägolv som är enormt, här har de logdans, 
“Åsa Lasses Loge“ tror jag det kallas. En estrad finns och en bar finns det också, allt gjort i 
naturträ. Här intar vi vårt kaffe med dopp, platsen rymmer lätt dom ca 50 som vi är och 
mysigt värre är det.  
 
Klubben delar ut vårt Standar som Lasse får att placera någonstans, som ett tack för att vi 
fick komma dit. 
En mycket uppskattad och trevlig träff. 
 
Hälsningar Lennart Hedberg. 



 



 
 
 
 

 



 

 

 


