INBJUDAN TILL SYLVESTERTRÄFFEN 2017
Kära vänner i R-R/B-sektionen,
Hösten har kommit och t.o.m. nästan övergått i vinter. Innan första snön kom hann vi den
18 november med ett besök hos Aston Martin-specialisten Aston Hill på Lidingö. Man ägnar
sig åt underhåll av Aston Martin-bilar av alla årgångar men tar sig an även andra bilar.
Thomas Hedberg, ägare till företaget berättade och visade oss runt i de ljusa och synnerligen
välordnade lokalerna. Efter besöket tog vi oss till Restaurang Firren för en mycket god och
trevlig middag. Några bilder kommer i Bulletinen.
Årets upplaga av Sylvesterträffen får ett lite annorlunda upplägg än tidigare. Tiden är den
vanliga, Nyårsafton, i år dessutom en söndag. Vi kommer i år att starta från Långholmen,
närmare bestämt Långholmens Wärdshus. En karta över Långholmen ses här ovan, följ bara
pilarna. Vi samlas vid 9-tiden för den trevliga frukostbuffén på Wärdshuset, som har öppet
för oss till kl. 10.30. Frukosten kostar 100:-, biljett köps kontant på plats av klubbmästaren
eller kassören – tag med jämna pengar, tack.
Kl. 11.00 är det dags för avgång. Vi kommer att åka en tur genom ett mer eller mindre
vintrigt Stockholm. Beroende på vädret kan rutten få lite olika utseende, en vägbeskrivning/karta får ni därför på platsen. Efter ungefär en knapp halvtimme går vi i mål
traditionsenligt vid Engelska Kyrkan i Diplomatstaden. Där bjuder familjerna Åke och Ingrid
Andersson och Pelle och Susanne Höglund på glögg, kaffe och pepparkakor. Och med det är

programmet slut – men för er som vill fortsätta med lunch finns goda möjligheter, flera av
Djurgårdens värdshus ligger ju alldeles i närheten.
Ingen anmälan behövs, det är bara att komma. Hoppas vi får se några fina gammelbilar i
årets garanterat sista aktivitet i AHK:s R-R/B-sektions regi. Vid eventuella frågor ring Olle på
0733/89 45 10 eller Rune på 070/389 80 88
VÄLKOMNA!
Klubbmästaren

Årsmötet för 2018 blir söndagen den 28 januari på Carlshälls Gård, även den på Långholmen.
Boka in i kalendern redan nu!

