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Alla inlägg under september 2009 

Hem igen 

Kommentera  
Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 27 september 2009 22:00  

Sov länge, frukost och en promenad på stranden sedan var det dax att dra hemåt. Städa och tvätta bilen. 

Linn, Michaela och Cornelia kom hem till oss på em/kväll och hämtade kläderna som vi varit skickebud 

med från GeKås. 

Så var den helgen slut! 

Allmänt  

Vistorp 

Kommentera  

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 26 september 2009 22:00  

Körde vidare till Vistorps Hamn där det bara var ett par husbilar. Gick stranden bort till 

Ängelbäcksstrand och genom byn tillbaka till bilen åt mat och gick ännu en runda men nu på fäladen, 

skönt. Tittade på TV på kvällen och sov sen skönt hela natten. Mycket frisk luft hade vi fått. 

Allmänt  

Handlar 

Kommentera  

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 25 september 2009 22:00  

Gick in på GeKås vid 9-tiden och efter ca 3 timmar var vi klara att köra vidare västerut mot 

Getterön.Tog en promenad i naturreservatet det blåste mycket men skönt att komma ut i naturen. Pratade 

lite med grannarna på parkeringen och kopplade av på kvällen. Försökte titta lite på TV med det var 

dålig täckning så vi gav upp och satte oss att läsa istället. 

 

Allmänt  

Dela · Kommentera    

Ullared nästa 

Kommentera  

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 24 september 2009 21:45  
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Till Ullared när NÅ slutat jobbet, tog in på campingen för att testa den. GeKås var stängt för dagen så det 

blev en lugn kväll. Imorgon ska det handlas. 

Allmänt  

Dela · Kommentera    

Mässan 

Kommentera  

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 14 september 2009 09:05  

Helgen började i torsdags kväll B kom och hämtade vid jobbet. Så vi körde direkt upp till Jönköping till 

husbils mässan Vad husbilar det var där redan det var det mesta vi har set. Minns första gång vi var där 

vi var inte alls så många en klick på övre delen av grusplanen. Träffade många kända redan första 

kvällen. 

Var in på mässan fredag gick och tittade på det som var utställt. Och även engagerade oss i tävlingar som 

några utställare hade. Många fina husbilar finns det Carthago Chic high-line. Vi skulle köra hem till 

Helsingborg redan fredag kväll för att vara barn vakt i Billeberga.  

Allmänt  

Dela · Kommentera    

Elmia husbil 

Kommentera  

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 9 september 2009 06:53  

Vi kör upp till Jönköping på mässan ska bli intressant 

Allmänt  

Dela · Kommentera    

Kalas 

Kommentera  

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 6 september 2009 17:30  

Klockan 4 så var det 5 år kalas i Billeberga 

Allmänt  

Dela · Kommentera    

Gäster 

Kommentera (1)  

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 4 september 2009 06:45  

Det kom inga gäster från Norge! Ringde och meddelade på fredag middag att bilen krånglade så de valde 

att kör hem igen. Vad gör vi nu vi stannade hemma finns alltid något som måste uträttas här hemma. 
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Så vi frågade familjen i Rydebäck om de ville komma på middag på lördag och så blev det. Och så fick 

vi ordnat med present till vår 5 åring och så lagade jag en punktering åt Ida. 

Allmänt  

Alla inlägg under september 2009 

Uterummet 

Kommentera  

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 3 september 2009 11:01  

 Torsdag kväll blev klockan framåt elva på kvällen innan jag hade fått det färdigt. Nu återstod städningen 

oj så rörigt det var men B fick det i ordning på fredag förmiddag. Det blev som nytt med lite färg på 

vägarna. 

Allmänt  

Dela · Kommentera    

ANNONS 

Till helgen 

Kommentera  

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 3 september 2009 08:50  

Norge främmande till helgen. Kommer fredag kväll ska bli riktigt trevligt hoppas att få tiden att räka till 

så vi kan visa runt.  

Allmänt  

Dela · Kommentera    

ANNONS 

Ida 

Kommentera  

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 2 september 2009 08:49  

Ida 28 år firade vi i kväll bjöd på tårta. Måste berömma för det smakade mycket bra.   

Allmänt  

Dela · Kommentera    

Ny månad. 

Kommentera  

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 1 september 2009 08:48  

Upprustning av ute rummet pågår målning invändigt och byte av panel på utsidan.  

Allmänt  

Dela · Kommentera    
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