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Detta är klubbkörning-
ar, dvs. för betalande 
medlemmar och för de 
som kör en Honda Pan 
Europeanmotorcykel, 
oavsett modell och år-
gång.
Dock kan medlemsav-
gift (100 kr) betalas di-
rekt vid ankomsten och 
gäller året ut.

Du som aldrig tidigare 
varit medlem får gärna 
en gratis prova-på-tur  
utan några som helst 
framtida förpliktelser 
för att ”känna av läget”.   
Du Kontaktar då Fred 
på telefon. 0415-941 84, 
helst någon dag innan.

Det här gäller

Alltid start 11.00

11:00:00

Tyvärr har det inte kommit in någon körplan för den NV-tur som vi 
bokade på vårt försäsongsmöte den 30/3.

2014-09-28 NV-turen
Vi träffas klockan 11.00  på torget i Ljungbyhed vid Rosengrens fik

Är det frågor så bara hör av er
MVH

Fred Lundberg
fred@skanepannan.se”Grabbarna i Tydinge”

Landskapsklubben för
Honda Pan Europeanägare

Eftersom det bara är 9 dagar till sista söndagen i månaden och 
ingen körplan kommit in så bokar jag nu istället annan startplats 
för septemberturen. Eftersom vi har medlemmar som ibland skall 
börja arbeta på söndageftermiddagarna är det viktigt för dem att ha 
lite framförhållning, men även för andra deltagare.

Startplatsen blir mitt i byn Ljunbyhed, vid 
torget. Där ligger vårt “eget fik”  Ljungbyheds 
Konditori. Lätt att hitta och det finns bra med 
parkeringsplatser vid torget.

http://ljungbyhedskonditori.se/

Bosse har lovat att “spåna” lite på turen så 
vi får se vad han kommit fram till när vi ses.  
I övrigt så blir ju då denna tur lite mer av 
våra s. k. “öppna turer”, där vi bestämmer 
dagens övningar när vi är på plats.

Bo Rosengren

Lite kort om Konditoriet

Till det sk Amerikahuset i Ljungbyhed 
flyttade Conditori Heden 1959, när huset var 
nybyggt. Sedan dess har det varit en obruten 
historia, dock med lite olika namn fram till 
idag.

Ljungbyheds Konditori, som namnet är 
numera, drivs av Eva Moberg och Anne 
Rosengren sedan maj 2004. Det blev en 
flygande start under den helg, då 14.000 
motorcyklar av märket Harley Davidson 
invaderade Ljungbyhed. Efter hand har 
sortimentet utvecklats och utvecklas 
fortfarande, för att anpassas till kundkretsen, 
som inte bara är från Ljungbyhed. 
Konditoriet har både inne och uteservering 
och finns beläget ”mitt i byn” intill parken 
och torget, där det finns gratis parkering.

Alla traditionella konditorivaror finns 
att tillgå och dessutom både tårtor 
och smörgåstårtor efter beställning. I 
smörgåsdisken finns alltid färdigbredda 
smörgåsar att välja bland och vill du ha en 
”specialare” går det för det mesta att ordna, 
medan du väntar.


