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Hej, Lusseflickor, slå i glasen .. Så löd lussetjejernas egen version av tomtevisan. Efter uppträdandet blev det applåder, julmust och hembakat för deltagarna i lussetåget.

Hemkokt skinka. Fritiofs Garage är ett lagarbete. Bröderna Anders och David
engagerar hela sina familjer med bakning, kallskänk och kaffekokning. Besökarna
låter sig väl smaka.
Karl-Magnus Hake från Hindås
dök upp med familj och blev
förtjust över vad han fick se.
- Här åker man runt i landet
och letar bihnuseum - och så
upptäcker man att vi har detta
inom vår egen kommun} fantas
tiskt]
Familjen brinner för veteran-

fordon och sonen Karl-Alfred
Hake kan berätta att man har
en gammal Jeep i familjen som
man vårdar tillsam1nans
Han fick också tillsammans
med pappa och syster Alva
provsitta de mycket speciella
fåtöljer som Anders och David
Skalsky designat och tillverkat

R:ULF MAGNUSSOU
Karl-Magnus Hake har letat runt efter bil museum länge och upptäcker att han har Fritiofs Garage i hemkommunen. Här
provsitter han de eleganta motorfåtöljerna tillverkade av oljefat och bildäck tillsammans med sina barn Kan-Alfred och
Alva.
av gamla oljefat och bildäck.
Fritiofs Garage lever alltså
vidare i god stil, men bröderna
Skalsky vill nå längre med pap
pas skapelse.
- Vi har försökt ett tag nu att
få gehör hos kommunen om att
få förlänga byggnaden ett par
meter för att på så sätt skapa

en egen entre till den nya cafe
delen, men vi får bara höra att
det är prickad mark. Vi såg gär
na att det blev möjligt att kom
plettera med en modul till åt
det hållet.
Man kan tänka att detta skul
le vara en säkerhetsåtgärd dess
utom, för att skapa en extra ut-

gång vid akuta behov.
Fritiofs Garage planerar att
fortsatt hålla sina träffar under
vissa söndagar under våren. In
fonnation om verksamheten
finns på anläggningens hemsi
da.
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