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ANNONS:
Verisure hemlarm
Om du visste vad vi vet skulle
du klicka här!

22°C
5 m/s

Verisure.se

Utbildning för chaufförer
Vi erbjuder olika utbildningar
för yrkeschaufförer. Läs mer
om YKB!
wiklunds.se

BOKA ANNONS HÄR »

Men bilträffen har funnits i 17 år, och är numera ett stående sommarinslag i
Vadstena.
Enligt tradition inleder alltid bandet The HubCaps arrangemanget, och så blir det
även i år. Det är dumt att ändra på ett vinnande koncept, menar arrangörerna.
– Folk vill att det ska vara traditionsenligt. Det ska vara The HubCaps första och
sista kvällen, och korven ska vara från Vaggeryds chark, säger Leif Roxvret.
Varje onsdagskväll sköter han korvgrillningen medan hans fru Kicki ansvarar för
försäljningen. Totalt är de tio till tolv personer som arbetar under onsdagskvällarna.
– Då får ingen ur personalen ta ledigt, skrattar Leif.
De har inga fastslagna siffror på hur många som besöker bilträffarna, men
arrangörerna gissar på 3 000 till 4 000 varje vecka. Redan vid 15-tiden börjar bilar
att rulla in, men under juli dyker de första upp redan vid lunchtid.
– Det blir snabbt fullt utanför Slottsgården, följt av gräsplanen här intill. Därefter fylls
det på med bilar upp mot husbilsparkeringen, säger Leif.
Vädret är avgörande för hur mycket folk det ska komma – och hur många
räkmackor som ska förberedas.
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Att Nostalgiafton har blivit en sådan succé tror Leif och Kicki beror på att det är ett
arrangemang som tilltalar både stora och små.
– Miljön och att det är gratis spelar också in. Många tycker att det är roligt att bara
gå runt och kolla. Man behöver inte vara nån bilnörd.
Nostalgiafton har premiär på onsdag klockan 18 och pågår fram till och med den 10
augusti.

REKOMMENDERAT FÖR DIG
ANNONS

Hotell i Vadstena byter ägare

Experten: Enkla tips för att gå ner i Vadstena - Motala Vadstena
vikt
Tidning

ANNONS

En mamma avslöjar hemligheten
bakom en hemmagjord
ansiktslyftning

ANNONS

Asfaltering orsakar totalstopp

Ämnet som eliminerar
inflammation och ledverk efter
intag!
BOKA ANNONS HÄR »

ANNONS:

Verisure hemlarm
Gör vårt enkla test och få reda på vilket larmpaket som passar dig.
Verisure.se

Spara pengar på resor
Nu får du som reser i tjänsten riktiga pengar tillbaka på dina resor.
Cashbackshopping.se

If Bilförsäkring
Sakta i backarna, är bilen inte försäkrad? Lugn, vi hjälper dig!
If.se
BOKA ANNONS HÄR »

Bilar, korv och musik – dags för Nostalgiafton.

En person till sjukhus efter nattligt slagsmål.

"Det här är verkligen en skiva från Vadstena".

Här är polisens teori om vad som egentligen hände.
Vill att du ska få större inblick. "Vet kanske inte vad vi gör."

Vadstena kommun tvingas
böta för platsbrist på vårdboende.

0141-22 36 00 (Växel)
Utebliven tidning:
077-140 14 44
(Mån-lör klockan 7-10)

Det var full fart när
Förskolans dag firades i Vadstena.

Motala & Vadstena Tidning, grundad
1868, är den största dags dningen i
västra Östergötland.

Tips: tipsa@mvt.se

Vår pappers dning ges ut sex dagar i
veckan. Vi driver också webbsajt,
mobilsajt samt digitala skyltar.

Ansvarig utgivare för mvt.se:
Nils Olauson

Sedan 2013 ingår vårt mediehus i
NTM-koncernen.

"Tänk att sitta här och höra
klingandet från när folk kastar glas."

Parkens styrelse: "Ingen vill
att Folkets park försvinner".

Du som redan är prenumerant
har obegränsad tillgång till
e-tidningen (gäller
privathushåll).
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eller har svårt a hi a det du söker.

Besöksadress:
Platensgatan 3
Postadress:
591 35 Motala
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