Resa med flotte på Halmsjön.
Här kommer en berättelse om ett gäng glada
pensionärer som åkte till Halmsjön med stor
undran över hur en flottur på sjön skulle bli. När
vi kom fram så möttes vi av Barbro Gerdin,
Hasse Eklund och Jörgen Berlin, som hade
bunkrat upp med korv och kött, dricka och
pilsner. Nere vid sjön stod en grill och puttrade.
Vid sjökanten låg den omtalade flotten och
guppade. När Jörgen hade hälsat alla välkomna
så började Hasse utspisa oss med nygrillat och
dricka. Alla lät sig väl smaka.
Vädret var riktigt bra, kanske lite väl blåsigt. När
alla hade ätit så satte sig hela sällskapet på flotten och Hasse stakade ut oss från land och startade en
liten elektrisk utombordare och jag undrade om den verkligen skulle orka dra oss ut på böljan. Men se
där bedrog jag mig verkligen, vi gled fram med riktigt god fart trots att det var motvind och vi var så
många på flotten. Hasse berättade att han hade en egen flotte som han brukade ha på en kärra efter
bilen och besökte olika kanalsystem i Västmanland och Uppland och lite varstans. Vi fick se
inflygningen bana 3 från sjösidan och det är inte alla förunnat. När vi provat både medvind och motvind
så stävade vi mot land och gick iland i god ordning. Vi småpratade med varandra och alla lät nöjda med
dagen. Som representant för passagerarna vill jag tacka för en trevlig dag på Halmsjön som ordnades
av Barbro, Hasse och Jörgen.
Bifogar några kort från resan.

Rune & Björn i allvarligt samtal. Kanske om
deras brinnande intresse.

Kerstin, Ulla och Raimo tillbakalutade.

Erling & Stickan verkar tveksam inför
grillmästarens resultat.

Ingvar & Jörgen hungrig som vanligt och
Hasse är glad som vanligt.

Jörgen, Lars-Erik, Ingemar, Rune och Björn.

Elsa & Sirkka har roligt.

Inger, Ingvar och Barbro. Bengt (med
ryggen vänd mot fotografen) inspekterar
flotten.

Rune ser betänksam ut. Raimo och Ulla
njuter av resan och Jörgen kanske inte gör
det.

Hasse, Erling, Stickan och Elsa trivs.

Den fina flotten som LFV ställde till
förfogande.

Thorbjörn Andersson (text och foto)

