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S
öndagen den 13 mars 
förrättade Visby Vespa 
Club sitt andra årsmöte 
vid Geab:s lokaler på 

Terra Nova. Föreningen hade 
dessförinnan fått det stora nöjet 
att göra ett besök vid ”Wigströms 
cykelverkstad” inne på Klockgju-
taregränd i Visby.

Ägaren Torsten Wigström 
visade under en timmes tid, med 
stor inlevelse, sin gamla verkstad 
för de femtontalen intresserade 
medlemmarna. Historiens ving-
slag slog med kraft mot åskådar-
na, då verkstaden i stort ser ut 
som den gjorde 1912, avseende in-
redning, maskiner och verktyg. 
Medlemmarna tackade slutligen 
för en mycket intressant förevis-
ning, genom att överlämna en 
blomma och en ”pin” från Visby 
Vespa club till ägaren.

ÅRSMÖTET GENOMFÖRDES sedan 
under gemytlig samvaro, där för-
eningen konstaterade att klub-
bens allra första verksamhetsår 
nu var genomfört med stor 
succé. Det visar sig nämligen 
att det väckts liv i många gamla 
vespor, runt om på Gotland, som 
efter lång tids förvaring i garage 
och lador, nu åter rullade på de 
Gotländska vägarna.

Med stor glädje kunde också 
konstateras att det i innevarande 
år redan fanns 29 st betalande 
medlemmar. Verksamheten för 
våren 2005 år presenterades, där 
man kan konstatera att vespan 
kommer att bli mer vanligt före-
kommande i landskapsbilden, då 
diverse aktiviteter som utflykter, 
orienteringar, körning i kortege 
m.m. kommer att genomföras.

Styrelsens sammansättning 
ser ut på följande sätt inför 2005. 
Ordförande är Roland Almquist. 
Sekreterare är Torbjörn Stuhre, 

som tillika är ansvarig för klub-
bens hemsida. Som kassör arbe-
tar Mia Stuhre. Leif  Svenssén 
är klubbens aktivitetsansvarige. 

Ronny Ohlsson svarar för mate-
rielen. Kontaktpersoner för Klin-
tehamn och Hemse är Christer 
Winzell och Hugo Stumle.

Visby Vespa club besökte
Wigströms cykelverkstad

Guide. Torsten Wigström guidade vespaentusiasterna i den gamla 
verkstaden.

Hårdrock och klassiskt krockar när
Van Palten och Blåsorkestern möts

Blåsare. Blåsorkesterns medlemmar har fått gå i närkamp med 
några hårdrocksklassiker.

Palten. Med såväl ny som gam-
mal musikalisk uppbackning 
greppar han micken på lördag.

Tuba. Erik Skagerfält ser fram 


