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Alla inlägg under november 2009 

Helgen och Gås middag 

Kommentera (1)  

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 27 november 2009 10:54  

Denna helg är det Gås middag i Höjar.  Den klassiska gåsmiddagen, med svartsoppa till förrätt men den 

hoppar vi i år, stekt gås till huvudrätt och äppelkaka till efterrätt är traditionellt. Äppelkaka till efterrätt 

har vi med oss och något till kaffet. 

 

Veckan snart slut 

Kommentera (1)  
Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 19 november 2009 20:41  

Så var det tid för första julbordet fredag kväll. 

Till Venol 

Kommentera  

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 9 november 2009 15:45  

 

Startade med att hämta en arbetskamrat vid Svågertorps station Malmö . Vidare över bron till färjan till 

Tyskland. Det var inte så hård trafik nu på söndagen men det tar sin tid att köra. Stannade en gång och 

tankade och åt på Autohof Holdorf en Saftig Hacksteak den smakade riktigt bra. En trevlig rastställe som 

man kan återkomma till. Det hann bli mörkt innan vi var framme i Nederländerna, Venlo, missade en 

avfart så vi fick ta en extra sväng. Venlo ligger precis innanför gränsen till Tyskland. Framme klockan 

åtta vid Vilhelmina hotell. Hotellet har Wifi men till en kostnad av 5,95 Eur för 50 minuter. 

Hyrde en bil hos Hertz till Tj-resan. 

Volvo S50 diesel 0,58 liter milen autobahn körning behaglig bil att åka i sköna säten. 

 

   

Dagsresa utan husbil 

Kommentera  

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 3 november 2009 21:30  

Idag har jag varit på bussresa tillsammans med Kerstin. PRO-varning enl Gisela. Tack! 

Vi gick på bussen vid ICA i Ödåkra sedan in till Helsingborg och hämtade upp flera passagerare. Första 

stopp var i Svedala, Folkets Hus där det blev kaffe och information av en representant från Cloudberry 
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ullbäddar därefter lunch. Resan fortsatte till Malmö och Turning Torso tyvärr fick vi inte gå in och titta 

som vi hade förväntat oss. Utifrån har jag sett den otaliga gånger. Över bron till Dragör där vi hade 2 

timmar på oss att shoppa och fika. Liten mysig by men blåsigt och kallt idag. Tillbaka över bron och 

hem till Ödåkra. 200 kr för en heldag med bussresa och lunch var inte helt fel. 

Seglora Husbilsträff 

Kommentera  

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 3 november 2009 20:51  

En bild som symboliserar temat på träffen! 

http://www.husbilsklubben.se/ 

 

   

Allmänt  

Dela · Kommentera    

husbilsträff ”Säsongstart Rattmuff på. 

Kommentera  
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Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 2 november 2009 19:30  

Vi var anmälda till husbilsträff ”Säsongstart Rattmuff på”. 

Körde på fredag eftermiddag upp till Seglora norrom Kinna. Tog ut vägbeskrivning på Googel map 

eftersom GPS:en har lagt av. Framme kl 19 och blev bjudna på ”Raggarballe med svängdörr” i 

byggdegården (korv med bröd). Bra plats att ställa upp bilen på (30 bilar) och fin lokal. Fredagkvällen 

minglade vi. Några hade vi träffat tidigare andra träffade för första gången! 

Lördag morgon var det frost men dagen bjöd på ett strålande väder, sol och vindstilla. Fram med stolar 

så vi kunde sitta ute och dricka kaffe i solskenet. Blev erbjuden att köpa vintertäcke till bilen på loppisen 

till ett bra pris, vi har pratat om att köpa ett så vi slog till. Monterade upp det på bilen. Har haft mycket 

kondens på insidan av vindrutan tidigare men med detta täcke blev ingen kondens. Kvällsaktiviteten var 

knyttis och dans.
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