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SOMMAREVENEMANG. Evenemang som växer på bredden

Klart för brittisk motorhelg

Numera har handlarna och
andra aktörer hakat på och
utvidgat arrangemanget
till Engelska Helgen med
bland annat teaparty och

engelsk-iränsk musik. Redan på fredagskvällen är
allmänheten välkommen
att höra Bosse ”Bildoktorn”
kåsera och visa bilder på
Breviken Golf & Hotell, berättar Örtlund.
– På lördagen kan man se
ett stort antal engelska bilar
samt utställare i Stadsparken.
Bosse ”Bildoktorn” berättar
om ett antal utvalda objekt.
Vi uppmärksammar särskilt
hundraåringarna Morris och
Aston Martin samt femtioåringen Rover P6. På eftermiddagen införs tillfällig

skaraborgs

allt inom VVS

Industrigatan 27 i Hjo
I dag

Hjo får en engelsk framtoning den kommande helgen med 200 brittiska bilar i stan, musik,
mat och olika aktiviteter även för de som inte är bilfrälsta, berättar Erik Lundqvist, Hasse
Johansson, Hans Örtlund och Göran Hagmyr. Bilen på bilden är en Jaguar E-type från 70-taFOTO: GUNVOR ANDERSSON
let och tillhör Göran.
ring i Trästaden Hjo och guidad visning av utställningen
om Svenskt Tenn. På eftermiddagen blir det lek och
tävlingar i hamnområdet.
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Temperatur 13 till 17 grader. Svag vind.
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I kväll Växlande molnighet och en del regnskurar. 11
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STOR BUTIK - LÅGA PRISER

BINDNINGSTID 18 MÅN

    

Annonsen gäller för butiken på Skövdevägen i Hjo
Månd-fred 10-18

"



Innehavare: Robsahm Peter
Mikael
Verksamhet: Uppförande
av musik-, scen- och teaterproduktion, förlagsverksamhet, uthyrning av utrustning inom musik- och
teaterproduktion, handel
och uthyrning av rättigheter till konstnärliga alster.

Skövdevägen 47, HJO
www.hemohobby.se

Marknadens mest flexibla
system tillverkat efter Dina
mått & önskemål!

Byt fönster
Nya
generationens

PVC-fönster

Egentillverkade PVC-fönster.

Ett fönster för dig som vill ha:
Lägsta u-värde (0,9 med 3-glas) till bästa pris!

JTM AB
Storegårdsvägen 18
542 35 Mariestad

www.jtm.se 0501-27 80 80
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Viper Island Production
AB, Hjo:

Glasa in!
Uterum

2-pack 120x240 cm
45x250 cm
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I dag Växlande molnighet och en del regnskurar.

Gunvor Andersson
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På söndagen avslutar de
brittiska bilarna med en åtta
mil lång Skaraborgsrunda.
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– Trevligt att vi flaggar om
Hjo till engelskt över en helg,
tillägger Hasse Johansson
som är teknikansvarig för
Destination Hjos aktiviteter.

W

070-600 57 41

– Vi vill bredda sommarevenemangen i Hjo och förstärka det engelska temat
den här helgen, säger Erik
Lundqvist från Destination
Hjo AB.
– Under lördagsförmiddagen kommer handlare,
restauranger och kommunen att ha ett antal aktiviteter. På torget bjuds det på
tea och engelska kex, restaurangerna har engelskt
tema, det hörs engelsk och
irländsk musik av Swelrish
och butikerna försöker ha
engelsk karaktär,
– Bosse ”Bildoktorn” signerar böcker, det blir vand-
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070-600 58 41

Destination Hjo hakar på

W

rörservice ab

vänstertrafik i Hamnbacken
och runt torget.
– Eftersom Hjo firar 600
år, och British Motor Meet
fem år, har vi ansträngt oss
extra för att det ska bli en
riktig folkfest, säger Hans
Örtlund.
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– Jag vill att stämningen
i Hjo ska likna den i ”Morden i Midsommer” – fast
utan mord, säger Hans
Örtlund.
Han arrangerar British
Motor Meet den kommande helgen. Populäre
konferecieren Bosse
”bildoktorn” Andersson
återkommer.

