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Södra Dalarna
Mc-förare omkom
i Långshyttan
L Å N G S H Y T T A N . En
dödsolycka inträffade natten
till lördagen då en ung man
på motorcykel körde av vägen
vid Holmsgatan–Långsbyvägen. Den omkomne var
från Långshyttan. Allt tyder
på att han tappade kontrollen
över motorcykeln i en
vänsterkurva. Troligen på
grund av för hög hastighet.
Inga andra var inblandade i
olyckan.

Gustafsföretag utsatt
för inbrottsförsök
Ett försök till
inbrott skedde under natten
till söndagen mot Gustafs
inredning i Dalarna AB.
Tjuvarna sparkade upp ett
stort hål i en altandörr på
övervåningen. Larmet utlöstes
och de flydde utan att ta med
sig något.

GUSTAFS.

Smet från
trafikolycka
F Ä G G E B Y . En man smet från
en trafikolycka på väg 266 vid
Anstahyttan söder om
Fäggeby på lördagen. Mannen
påbörjade en vänstersväng
mot Husby när han fick möte.
Han fullföljde inte svängen,
utan stannade halvvägs in i
motsatt körbana. Bakom
honom kom det fler bilar.
Den mötande bilisten gjorde
en undanmanöver och
försökte köra förbi på utfarten
mot Husby. Men han fick
sladd i gruset, korsade vägen
och voltade med bilen ute på
fältet. Föraren klarade sig
oskadd, men omtöcknad.
Mannen som orsakat olyckan
smet från olycksplatsen, och
körde långsamt vidare mot
Husby. Tre vittnen såg
honom. Polisen försöker nu
hitta ägaren till bilen
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Kavalkad av Suzuki i Säter
SÄTER

u Säg Honda Goldwing, och de
flesta vet vilken motorcykel man
menar. Säg Suzuki Cavalcade,
och betydligt färre känner till
märket. I helgen var det dags för
årsträff på Säters camping för
ägare av sistnämnda motorcykel.
Det handlar om en kategori
motorcyklar som man kan likna
vid TV-fåtöljer med hjul på. Vissa
pyntar dessutom sina bågar med
ljus och attiraljer tills dess de ser
ut som åkande julgranar. Det

vanligaste märket av den här
kategorin är utan tvekan Honda
Goldwing, men faktum är att
även Suzuki gjort en liknande
modell. Suzuki Cavalcade tillverkades bara under några få år
i mitten av 1980-talet, men har
sedan dess samlat entusiaster
världen över. Och Bo Alvemark,
före detta ordförande i föreningen Suzuki Cavalcade Club, låter
övertygad i sitt val av motorcykel:
– Ja, jag vill definitivt inte ha
någon Honda Goldwing. De är

för vanliga, har varit bättre på att
marknadsföra sig. Det finns ju
bara 8 500 Cavalcade världen
över, varav cirka 7 500 i USA. I
Sverige finns det endast ett 70-tal.
Även Kenneth Norlin från
Jönköping är nöjd med sin hoj:
– Ja, det har varit Suzuki hela
tiden. Den här köpte jag ny 1990.
Klubben är elva år gammal, och

brukar ha årsmöten runt om i
landet. Ett år var det Ystad, ett
annat Smögen, vidare Gränna,
Öland och Nynäshamn. Dess-

utom har några varit i Skottland
tillsammans med den norska
Cavalcadeklubben. I år kom folk
från såväl Norge som Ystad till
träffen på Säters camping. Och
förutom årsmöte samt lite sol
och bad på campingen har
man hunnit med lite annorlunda
aktiviteter:
– Ja, vi har gått ner i Falu
Koppargruva, berättar Kerstin
Hagelin från Jönköping. Dessutom har vi varit på besök på en
strutsfarm, där vi käkade strutsburgare och fick pröva på att
rida struts!
Utan tvekan var
det nog annorlunda att gränsla
en struts istället för
en bekväm motorcykel. Och åtminstone i Suzuki
Cavalcade Club
verkar ingen vilja
byta.
JOAKIM
LINDBERG

Kavalkad. Suzuki
Cavalcade Club
på årsträff i Säter.
Från vänster
Bo Alvemark från
Borlänge, Kenneth
Norlin från
Jönköping och
Rolf Borg från
Stockholm.

