
 
 
 

INBJUDAN TILL KLUBBTRÄFF 
HOS BO OCH MARGARETA ÖNNERMARK 

LÖRDAGEN DEN 15 AUGUSTI 
 

Bosse Önnermark är en av veteranerna i AHK och RR/B-sektionen. Han gick med i AHK redan 
på 1950-talet och i RREC år 1963. Som mariningenjör hade han ett intresse för högklassiga 
sport- och lyxbilar - som då ännu var överkomliga i pris. Sålunda kom den Önnermarkska 
samlingen att innefatta såväl Rolls-Royce Silver Ghost 1920, Bentley 4 ¼-litre 1939, Bugatti 
Brescia 1925,  Lancia Lambda med flera. 

Under många år Bodde Bosse och Margareta på Sockenvägen i Gamla Enskede. Jag minns ett 
besök där under tidigt 80-tal. Där stod den magnifika Ghosten, då med den franska 
vinterkaross den fått 1924 medan originalkarossen som lyfts av samtidigt förvarades i Tom 
Brahmers stora lada på Norr Jersö gård i Roslagen. Nu är vinterkarossen såld  –  med ett 
reservchassi och finns numera i Nederänderna. Men originalchassiet och 
Barkertourerkarossen liksom Bentleyn och Bugattin – i större komponenter - finns att 
beskåda hos Bo och Margareta som ju sedan länge bor på Ljusterö där de driver ett varv. 

Vi har fått äran att besöka Bo och Margareta lördagen den 15 augusti kl 12.30 för en trevlig 
lunch och intressant eftermiddag med biltittande och bilpratande.  RREC är medbjudna till 
träffen. Vi börjar med en välkomstdrink från kl 12 och inväntar allas ankomst. Vid 12.30-
tiden bjuder värdparet oss på en trevlig lunch som vi betalar för till självkostnadspris. Glöm 



inte kontanter! Sedan umgås vi och tittar på bilarna och kanske också båtarna och varvet. 
Hemfärd framåt senare delen av  eftermiddagen. 

Till Ljusterö är det c:a 50 km från Stockholms city. Kör E18 och tag av väg 276 mot 
Åkersberga. Passera förbi och fortsätt till Östanå och färjeläget mot Ljusterö. Färjorna går 4-
5 gånger per timme. Lördagar avgår färjor 12.00, 12.10, 12.30 och 12.40. Väl över på Ljusterö 
återstår en dryg mil mot södra Ljusterö och Linanäs, adressen är Varvsvägen 3.  Håll mot 
Linanäs vid två skyltade vägskäl. När ni kommer till Linanäs, sväng vänster vid 
bageri/restaurang, Bosse sätter här ut skylt ”VARV” – och ni är framme, parkera på 
varvsplanen nere vid bryggan.  

För att veta hur lunchen skall arrangeras vill vi ha er anmälan. Maila och anmäl er SENAST 
DEN 11 AUGUSTI på ahkrrb@gmail.com såväl om ni kommer som AHK-medlem eller som 
RREC-medlem. 

För information, kontakta någon av klubbmästarna Olle Ljungström på 0733-89 45 10 eller 
Rune Sahlberg på 070-389 80 88. 
 
Välkomna! 
 
 
Olle Ljungström 
klubbmästare AHK RR/B          

mailto:ahkrrb@gmail.com

