NyttoNytt Nr: 5 2011-05-22
Välkomna till NyttoNytt info-blad.
Här i vårt blad är det tänkt att vi, på ett
lättsamt och avslappnat sätt, ska
informera om vad som händer i ”vår lilla
NyttoFodonsvärld” och ute i bussleden.
Solsken och glada ringvilliga kunder.
Ja, nog blev det så! Direkt efter senaste
NN:4 kom solen och i veckan som följde
blev det tre stora affärer.
Jag tackar SOLEN, och VÅRA KUNDER.

317 till Finland

315 till Sörmland

411 till Värmland

10 års Jubileum hos NyttoFordon
Jo, det blir ett jubileum för oss i augusti,
tänka sig vad tiden går fort!
Boka 10-11 Aug-11redan nu.
Då kommer vi att ha den största
visningen av Nya & Beg bussar som vi
någonsin lyckats plocka ihop.
Medverkande företag nu – och fler
kommer!
-Karosseriverken i Backaryd
-Profile Vehicles
-NyttoFörsäkring Sverige / Säkra
-NyttoFinans Sverige
-Kalmar Bilutrustning
Boe på verkstaden och deras dragracing
Volvo på 1100 hk gick mycket bra under
fjolåret - 8,16 sek! / 274km/h
Se klipp från Emmaboda på youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=PulAXliiYGI

2011 har Boe lovat att de ska de under 8
sek????? Go for it, boys.

Säsongens första tävling går nu i helgen,
21/5-2011 på Emmaboda Flygfält.
Det går att läsa mer om detta i tidningen
Bilsport

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.
-Vi har tyvärr drabbats av stölder på
våra bussar. Det är tydligen populärt
att sno katalysator och partikelfilter.
Det blir till att låsa in bussarna i
garaget över natten.
Speedwaysäsongen har startat.
-Andra deltävlingen i GP-Cirkusen
gästade Göteborg 14/5. Naturligtvis
var vi där. Regnet avbröt tävlingen
men vad gör det när man kan träffa
trevliga bussåkare på hotellet?
-Vi provade något mycket trevligt när
vi var i Göteborg, SEGWAY, detta var
en ny upplevelse som
rekommenderas.
Billig? Nja, håll i Er! 77 000 kr.

Tony

Birgitta

Uffe

Cyril

Till sist……
Irländaren som kommit till finalfrågan
på 1 miljon i ”Vem vill bli miljonär”
Frågan: Vilken fågel bygger inte eget
bo? A:Örn, B:Skata, C:Fink, D:Gök
Detta var ingen lätt fråga så han ber
att få ringa ”en vän”, den gode
pubägaren hemma i byn.
-Matt, kan du svara på denna fråga?
Han drar frågan och svarsalternativen,
Matt svarar direkt. -Göken.
Irländaren vinner 1 miljon. Ett par
dagar senare när han kommit hem går
han ner till puben för att fira. Han
frågar då Matt.
-Hur visste du det så klart att det var
Göken? Matt svarar:
-Det vet väl alla att den bor i klockan.
Med bästa hälsningar
Tony, Peppe & Boe

