NyttoNytt Nr: 4 2011-03-03
Välkomna till NyttoNytt info-blad.
Här i detta vårt blad ska vi informera vad
som händer ”vår lilla NyttoFodonsvärld”
Samt ute i bussleden på ett lättsamt och
avslappnat sätt.
Vinter, Kyla, Blåst, Frost och Elände.
Frågan är kommer ”Kung Bore” att släppa
in värmen? För dagen ser det bistert ut!
Idag snöar det i Kalmar och är -50 kallt.
Vi här på NyttoFordon ger dock inte upp
hoppet på en ljusare framtid ihop mer Er.
Att sätta upp mål.
Mitt mål har varit att skriva NyttoNytt
ca: 1 gång i månaden, det har tyvärr
kommit på skam.
Jag kommer nu försöka att starta om och
bättra mig….(nyårslöfte)(väldigt sent)
Höstresumé 2010
Sensommaren och hösten blev en bra
period för NFSv, och vi lyckades klara
budgeten.
Framtiden…
Det blåser som sagt lättare vindar för
Sverige, sägs det? Hos oss i
bussförsäljningen har det tyvärr inte
riktigt kommit loss, det är rent generellt
den tid på året vi gör minst affärer, så
det kan bara bli bättre framöver.
10 års Jubileum hos NyttoFordon
Jo, det blir ett jubileum för oss i augusti,
tänka sig vad tiden går fort.
Vi kommer att ha den största visningen
av Nya & Beg bussar som vi någonsin
lyckats plocka ihop. Boka 10-11 Aug-11

Boe på verkstaden och deras
dragracing Volvo på 1100 hk gick
mycket bra under året, 8,16 sek
se klipp från Emmaboda på youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=PulAXliiYGI

Nu har de lovat? 2011 ska de under
8 sek????? Go for it, boy´s

Alexander Lundh är Sveriges enda
VM förare i Roadracing, klassen
Supersport 600.
Alx har under flera år haft en
Racingbuss till låns från oss på NFSv
Nu har en DAF dragbil med trailer
införskaffats. I helgen som gick 27/2
placerade sig Alx på 9:a plats efter en
tuff kamp om 7:e platsen.

Nyheter
I övrigt kan vi berätta att VW Crafter
kommer i en ”face-lift” senare i vår.
Vi bygger nu en ”biltransportbil” som
vi ska kunna använda till våra
småbussar.
Med bästa hälsningar
Tony, Peppe & Boe

