Sommaren med Washington!
Vårens ”spontanköp” av min VN 800 aka
Washington har fortsatt färga min
vardag. Varje morgon blir jag påmind
om hans existens när jag passerar
honom i carporten på väg till bilen (det
är ändå lite trånande blickar).
Maken som inte var så där väldigt
engagerad i inköpet överraskade mig en
eftermiddag med att ha tvättat, polerat
och framför allt gått över alla ekrar med
”gnuggalackenblankmedel”. Och kör nu
mer än gärna en tur.
Barnen har också blivit engagerade och
åker MER än gärna en runda även om
Lukas ännu är lite för liten för att orka
några längre sträckor. Däremot ägnar
han sig gärna åt ”namedropping” i
konversationer med grannar och goda
vänner om Vulcaner som mamma och pappa känner; Sten, Rustan, Micke och Peter och så
han som har en Vulcan med eldsflammor på.. (?). Jag är osäker på vem detta är men han var
ju med när vi var i Apelviken säger sonen med myndig röst när jag frågar. Tyvärr jag minns
inte men oavsett vem du är så har din hoj gett sonen fina minnen. Jag får väl skylla på
ungdomligt oförstånd eller nåt för när han talar om att han själv ska ha en hoj när han blir
stor, ja eller en truck, så ska han ha en Harli Däjvidsån… men jag har några år på mig i alla fall
att leda in honom på rätt väg. Men så här ser det i alla fall ut när han ska ut en tur…
Dottern har åkt med maken på en Torsdagskörning i Varberg som inkluderade fika med
räkmacka!!!! Hon var lyrisk när hon kom hem. Hon tyckte det var fantastiskt mysigt och gott
och gör gärna om detta… Tro jag det!

Torsdagskörningarna i Varberg har jag lyckats komma med på någon gång i sommar, då
ändade det med kaffe och våfflor i min trädgård… mycket trevligt och gott. Och just idag är
planen att det blir repris på våfflorna, vi får se hur vädergudarna ställer sig till detta!
Vädergudarna ställde sig mycket positiva och till vår stora överraskning, och grannens stora
glädje, rullade det in totalt sex personer som efter en stund avnjöt kaffe och våfflor runt vårt
trädgårdsbord. Det är ren och skär glädje det!!
Sommaren har gått fort med mycket jobb och mycket dåligt väder samt konstiga arbetstider
vilket gjort att det inte varit möjligt för mig att vara med på lika många aktiviteter i VRS som
jag skulle velat vara med på. Men det lär bli nya aktiviteter nästa år och då kan jag kanske
vara lite mer förberedd i planeringen.
En av sommarens stora höjdpunkter (bokstavligt talat) var en utflykt tillsammans med en
god vän bakpå med Seatons kulle som mål. Ja eller Hyltenäs kulle om man vill säga så. Han
var mer än nöjd med turen som tog oss många mil på små och mer eller slingriga vägar
genom Halland och Västra Götaland. Mobilkameran kom till pass när vi tittade på utsikten
och resultatet får tala för sig själv. Utsikten är hänförande.

Men det ska nog erkännas att lite stum i rumpan blir man allt när man kuskar runt på det
viset i så många mil, man är inte riktigt härdad än. Gjorde ett snabbt överslag över körda mil
och inser att jag faktiskt kört mer än 200 mil, inte så tokigt ändå. Nu gäller det att njuta av de
fina dagar som är kvar för snart, mycket snart kan denna utsikt i stället vara den vi får njuta
när vi ser ut genom fönstret.

Men jag avslutar med skobeklädnad i sann VRS‐anda från Varbergsträffen i våras…. Om jag
minns rätt är det Monika och Lena!
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