En solig afton med klubben.
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Onsdagen den 15 maj 2019, MC-Veteranerna i Kungsbacka är ute på en kvällstur med siktet inställt på
Gamla Riksvägen i Kållered. Närmare bestämt, för andra året i rad, till Café Gunberg på nr 37 samt till
MC-firman 1903 Bike Shop AB på nr 24, på motsatt sida av Riksvägen.
Merparten av medlemmarna startar efter samling vid Mc Donalds Onsalamotet kl. halv sju och
anländer till Kållered efter ca 10 minuter. Totalt blir vi ett 20-tal ”knuttar”. Något färre än förra året.
Det märks också på parkeringen efter vägen där alla hojarna får plats. Lite trevligt och ovanligt var att
även två moppar fanns med i samlingen. Inget som man ser alltför ofta. Tummen upp!
Caféet drivs av mor och dotter, Lisbeth Johansson och Linda Bengtsson. Går man sedan över vägen
till Bike Shop träffar man på ägaren av firman, Henrik Larsson. En i MC-kretsar välkänd kille.
När det gäller de båda kan man säga att caféet serverar vad kroppen behöver, bland annat läckra
räkmackor medan Bike Shop ägnar sig mer åt vad ”knuttar” behöver. Då i form av kompletta hojar,
kläder och andra detaljer som både knutten och hojen är i behov av.

1903 Bike Shop, hojar på utsidan, kanske sålda.

Café Gunberg på nr 37
Kl. 18:45 gänget från Kungsbacka har anlänt.
Samlingen har tätnat.

1903 Bike Shop, hojar till salu.

Mor och dotter bakom disken.

Härliga räkmackor vilka snart försvann. Yvonne & Göran från Lindome hittade en lugn hörna, medan
Willy, Lennart och Lisbeth hade det trevligt vid ett annat bord.

Räkmackor på Gunbergs, försvinnande goda.

Samtal knuttar emellan utanför fiket.

Roligt att det kom med mopeder för första gången.
Avslutningsvis, en lugn, solig och trevlig afton.
Se, föregående års artikel – En MC-tur i sommarkvällen.
Finns på hemsidan bland 2018 års artiklar.
En mer djupgående artikel som stämmer väl ihop med dagens.
Hälsningar Lasse

