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Så var säsongen över för den här gången. Vi har haft vår sista Knix-körning och för bara några 

veckor sedan hölls årsmötet. Du kan läsa mer om mötet och bekanta dig med styrelsen på vår 

hemsida. Hösten är således här och många av oss har börjat förbereda oss så smått inför 

vintern. Element slås på i slott och koja, raggsockorna plockas fram och var 17 såg jag den där 

sköna tröjan som är så go att ha under hojstället när temperaturen sjunker? Har jag sagt att 

handtagsvärme är en av världens bästa uppfinningar? För att inte tala om batteriuppvärmda 

strumpor, helt briljant! Det gäller att få ut så mycket som möjligt av säsongen, eller hur? Någon 

tur till ska vi väl hinna med innan det är dags att tömma förgasaren… 

Sedan är det faktiskt dags att börja fundera över vinterförvaring. I alla fall för de flesta av oss, vi 

som kanske inte kör så mycket hoj på vintern. Men du, innan du ställer in hojen för säsongen 

rekommenderar jag att du går vår service-kurs den 30 oktober. Vi anordnar kursen i samarbete 

med MC-verkstan i Eskilstuna, dit du är varmt välkommen även i andra hoj-sammanhang. Vill du 

vara med på kursen behöver vi ha din anmälan senast den 26 oktober. Alla detaljer finns att 

läsa på hemsidan. 

Just nu håller styrelsen och andra eldsjälar, gamla som nya, på att planera framtida aktiviteter, 

både för vintern och sedan inför våren när nästa säsong drar igång. Under tiden gör du klokt i att 

hålla koll på hemsidan så att du inte missar någon skojig träff, eller en avslappnad fikakväll 

med goda hojvänner. Har du idéer om aktiviteter som du vill att vi ska utveckla, eller avveckla 

för den delen, hör av dig till oss!  

Till nästa gång, ha det gött! 

//Cecilia 

 

 

 


