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VI mINNS ANderS
I början av augusti körde Anders ”Bärgarn” Eriksson med sin Gold
Wing på Kungsgatan i Uppsala. Det var tät trafik och en bil gjorde 
en alltför snabb och obetänkt manöver i ett filbyte. Dessvärre var den 
mångåriga medlemmen i Östra Aros i vägen och fick en rejäl knuff i fel 
riktning och det föll sig så illa att han körde in i en stolpe och fick livsho
tande skador. Han avled senare av dessa.

Man får sig en tankeställare när en så rutinerad förare, känd som väg
visare på många cykellopp och med specialutbildning som mclots för 
tunga transporter, råkar så illa ut vid så låg fart. 

Vi minns Anders och en kondoleansbok finns ännu några dagar ute i 
klubbstugan för dem som vill skriva en hälsning till hans familj.

Bilden är från Skandisloppet 2009, fotograf Anders Bellbring.

FordoNShISTorISkA mArkNAdeN
Lördag den 11/9 hålls den fordonshistoriska marknaden ute vid Ekeby 
Boda (infart mittemot vägen till Ulva kvarn på 272:an). Östra Aros 
håller som vanligt kaffe och smörgåsservering. Det är ett tillfälle som 
är värdefullt för att stärka vår kassa, och ett antal glada människor 
behövs för att genomföra detta. Det tar några timmar, men är inte direkt 
anstängande. Det ger dessutom fritt inträde och fri parkering till evene
manget om ni ändå vill se på utbudet! 

Passen är uppdelade: 6:008:30, 8:3011:00, 11:00 13:30 och 
13:3016:00. Det finns en lista i Kåken, eller maila/ring ordförande 
Peter Appelqvist och berätta när du kan ställa upp.  

Janne ”Påsen” Karlsson inspekterar 
en av de populära mackorna.

NyTT dATUm För ToUrING
Lördagstouringen som annonserats ut den 11/9 blir stället den lördagen den 4/9. Samling vid Lelles 
parkering klockan 10 för en skön dagstur i omgivningarna i fint höstväder.
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STorT 
GoldwINGmöTe
I början av augusti hölls ett stort europamöte för 
GoldWingåkare i ... just det: Uppsala! Flera hundra 
åkare samlades och bytte erfarenheter och snackade 
hoj i dagarna fyra. Hur många timmar som ett antal 
av Östra Aros medlemmar som var med och anord
nade lade ner är inte ens räknat. Men vi hoppas på 
en rapport i kommande nummer av Jernet.

Roger Söderbom tog bilden på deras ”älgsafari”.

mer 
eVeNemANG
Hör du till dem som hängde på stan istället för på 
hojen den fantatiskt fina torsdagkvällen den 12/8? 
Det måtte också ha varit sevärt för det var säkert 100 
hojar i SMCkortegen som gick kors och tvärs genom 
Uppsala City. Maffigt.

Sedvanlig korvätning och hojsnack följde i Fjällnora, 
där bl a Anders Hellman var en överdängare på lot
teri och vann ett rejält presentkort från Lelles!
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okToberFeST  
& årSmöTe
Höstens sista stora evenemang är oktoberfesten den 30/10 
kl 19:03 och årsmötet den 31/10 kl 18:00. Välkomna att 
anmäla er i tid till festen, och kom mer än gärna på årsmötet! 

målAr-  
& FIxArdAG 5/9
Söndagen den 5/9 kl 10:00 hjälps vi åt att putsa lite på huset 
inför hösten. Det är fönstermålning, bättring av fasad mm och 
allmänt ryddande som behöver göras. 

Och kaffet är som vanligt varmt och gott!

2010 VAr deT NorGe Som Gällde
Förutom ett tappert gäng från Östra Aros åkte även redaktören med kollegan Erik en sväng till Norge. 

Åtta dagars resa helt utan regn (åtminstone på norska sidan) må vara en svårslaget rekord. Bilder och sånt 
kommer givetvis i papperstidningen Jernet i vår.



kVAr på proGrAmmeT För 2010
Lör 21/8 Mälaren Runt startar i Solna 10:00, fritt deltagande.

LS 2829/8 Hemlig resa. Avresa Biltema kl 7:00, föranmälan krävs. 

Lör 4/9 Lördagstouring. Samling vid Lelles parkering kl 10:00.

Lör 11/9 TOURINGEN INSTÄLLD

Lör 11/9 Fordonsmarknaden i Ekeby Boda. Östra Aros håller servering som vanligt.

Lör 25/9 Lördagstouring. Samling vid Lelles parkering kl 10:00.

Lör 9/10 Pubafton i Kåken 18:00. Föranmälan.

Lör 30/10 Oktoberfest i Kåken 19:03. Föranmälan.

Sön 31/10 Årsmöte i Kåken 18:00. Kom!!! 

kaffe serveras som vanligt i kåken alla onsdagar och söndagar 19-21!

proFIlkläderNA
Ni kan även beställa våra snygga 

profilkläder via hemsidan.  
Se www.oamck.se!

beräTTA I jerNeT
Och på tal om Jernet  tar vi mer än gärna emot bilder, små artiklar, roliga historier eller bara berättelser om 
något hojrelaterat som skett under året  eller förr.

Om du inte vill skriva själv hjälper vi till! Bara att höra av sig till jernet @ oamck.se. Redan idag!!

Vad i hela friden har detta med touring att göra???        Alla går på tur... på sitt sätt! 
Den som väntar får se.


