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Efter två tunga och trista år är det 
äntligen dags att ha lite kul!
Vi presenterar inte direkt några nyheter ute på  
Johannisberg i år utan hoppas att ni tittar i  
programmet och ser allt vi har att erbjuda. Där 
finns alla aktiviteter inne hos oss på fältet, men 
även andra aktiviteter under kvällarna ute på 
stan.

Här vill jag speciellt slå ett slag för en ny 
aktivitet på Coppersmith bryggeri, som ligger på 
crusingsträckan. Passa på att stanna till där och 
smaka på deras goda brygder och kanske käka 
lite gott. Titta på kartan så hittar ni enkelt dit. Väl 
värt ett stopp.

Inne på fältet har vi som vanligt ett bra musik-
utbud, vi har 9 olika band som lirar i Strip Bar, 
bland annat Idol Gotte. Han drabbades, som 
många andra, också hårt av pandemin, med 
tanke på att han var en av medaljörerna i Idol 
som skulle få åka ut och turnera. Hela turnén 
blev så klart inställd, surt. Men hos oss blir det 
Rock´n Roll med Gotte och andra riktigt bra 
band under hela eventet.

Vårt mål med Västerås Summer Meet är inte 
att vara den största bilträffen, utan den bästa! 
Vi vill se till att det finns bra aktiviteter för alla, 
både hos oss inne på fältet och ute på stan. 
Kommer man till Västerås ska man känna att det 
är en stor träff där det finns många roliga och 
varierande aktiviteter under minst 3 dygn.

Västerås stad har tidigare år arrangerat 
crusingen och finbilscrusingen under Summer 
Meet på ett mycket bra och föredömligt sätt. 
Tyvärr har de nu dragit sig ur arrangörskapet, 
vilket vi djupt beklagar.

Vi som arrangörer av Västerås Summer Meet 
är därför tvingade att själva att anordna, ansvara 
och ta kostnaderna för hela crusingen och 
finbilscrusingen, trots att de egentligen inte är 
våra kunder som hänger på stan för att kolla 
crusingen.

Det är kanske max 10% av alla som på något 
sätt deltar i dessa aktiviteter eller besökt träffom-
rådet på Johannisberg och betalat inträde. Dock 
vet vi alla hur populär crusingen på Sjöhagsvä-
gen är bland Västeråsare och andra tillresta. Så 
det känns lite betungande att vi måste ansvara 
för allt detta också tycker vi, men vi gör så gott 
vi kan. Det är mycket pengar, planering, vakter 
och övrig personal som måste till. För oss rör det 
sig om en merkostnad på ca 600.000 kr, så det 

är anledningen till att vi i år tvingats börja sälja 
crusingpass, men intäkten för dom kommer inte 
att täcka hela den kostnaden. Vi tycker att det 
är viktigt att alla förstår att det inte är gratis att 
anordna en crusing, oavsett var det är i landet.

Hur som helst, i år testar vi äntligen dubbel-
riktad crusing igen, det ska bli riktigt kul! Som 
ni vet så står i stort sett alla crusingar stundtals 
stilla eller går trögt och då är det kul att möta lite 
olika ekipage med likasinnade. Inte bara ligga i 
häcken på/och se samma bil hela tiden.

Vad gäller själva crusingen så har vi gjort vad 
vi kan för att få den att flyta så bra som möj-
ligt, men en av de största anledningarna till att 
crusingarna i Sverige inte fungerar, är att många 
stannar till och pratar med kompisar eller att 
man får fel på bilen och inte knuffar undan den. 
Om alla tänker på att det hela tiden ska rulla, så 
skulle vi inte ha dom problemen. Så vår uppma-
ning är att ni ska hjälpa till genom att se till att 
ni hela tiden rullar framåt. Har ni problem med 
bilen, skjut den åt sidan direkt, innan ni börjar 
att felsöka. Crusingslingan i år är typ samma 
som tidigare men dubbelriktad, vilket gör att 
den är på ett mindre område men själva slingan 
är ca 1 km längre än tidigare. Ytterligare ett 
par saker som är viktiga att tänka på, om ni vill 
att arrangörerna skall få fortsätta att anordna 
crusingar runt om i Sverige, är att ni ser till 
att tar hand om ert eget skräp, håll det kvar i 
bilarna och släng det sedan i soptunnorna, snäll-
la… Vad gäller musiken, spela på lämplig volym, 
där ni inte stör andra. Hjälps vi åt med detta så 
kommer alla att trivas bättre och det blir mindre 
diskussioner för oss arrangörer när vi söker 
tillstånd för olika event runt om i Sverige.

Crusa lugnt och ha gärna lite förståelse för att 
detta är nytt och ett test som vi ska jobba vidare 
på och förfina framåt, men någonstans måste 
man ju börja.

Nu ser vi alla till att få uppleva en riktigt rolig 
träff igen både inne på fältet där vi dukat upp 
med upplevelser, tävlingar mm men även ute på 
stan.

DET ÄR DAGS NU ��

Klas med Crew

After two heavy years, it is finally time to meet up  
and have som fun!

We are not really presenting any new activities on Johannisberg this year, 
but we hope that you will check out the program and see all we have to offer. 
There you can find all activities on the field, but also other activities that are 
arranged in the city during the evenings. Here I would like to make a special 
mention of a new activity at Coppersmith brewery, which is located along the 
cruising route. Take the opportunity to stop there and taste their delicious 
brews and maybe have a bite to eat. Take a look at the map and you’ll find your 
way there easily. Well worth a stop. 

As usual, we have a great music selection on the airfield,. We have 9 dif-
ferent bands playing in the Strip Bar, including Idol Gotte. He, like many 
others, was also struck hard by the pandemic, considering he was one of the 
Idol finalists who would go on tour. Of course, the whole tour was cancelled, 
which sucks, but we’ll have Rock’n Roll with Gotte and other really good bands 
throughout the event. 

Our goal with  Västerås Summer Meet is not to be the largest car meet, but 
the best! We want to make sure that there are good activities for everyone, both 
with us on the airfield and out in the city. If you come to Västerås, you should 
feel that it is a big meet with many fun and varied activities for at least 3 days. 

During previous years, the city of Västerås has organized the cruising and 
the fine car cruising during the Summer Meet in a very good and exemplary 
way. Unfortunately, they have now withdrawn from organizing the event, 
which we deeply regret. 

We as the organizers of Västerås Summer Meet are therefore forced to 
organize, take responsibility, and bear the costs for the entire cruising and the 
fine car cruising ourselves, even though they are not really our customers who 
hang out in town to watch the cruising. 

Maybe 10% of all people who participate in these activities or visit the 
meeting area at Johannisberg pay the entrance fee. However, we all know how 
popular the cruising on Sjöhagsvägen is among Västerås residents and other 
visitors. So it feels like a bit burden that we have to be responsible for all this 
too, but we will do the best we can. It’s a lot of money, planning, guards and 
other staff that has to be organized. For us, it is an extra cost of about 600,000 
SEK, so that is why we have to start selling cruising passes this year, but the 
income for them will not cover the whole cost. We think it is important that 
everyone understands that it is not free to organize a cruising, no matter where 
it is in the country. 

Anyway, this year we’re finally trying the two-way cruising again, it’s going 
to be a lot of fun! As you know, pretty much all cruisings sometimes stand still 
or are slow going and with make it’s great to meet some different cars with 
like-minded people, instead of lying in the back of/and seeing the same car all 
the time. 

As for the cruising itself, we’ve done what we can to make it run as smoothly 
as possible, but one of the biggest reasons why cruisings in Sweden don’t work 
is that many people stop and talk to friends or get into car trouble and don’t 
push it away. If everyone thought about rolling all the time, we wouldn’t have 
those problems. So our request is that you help out by making sure you keep 
rolling forward. If you have a problem with the car, push it aside immediately, 
before you start troubleshooting. The cruising this year is kind of the same as 
before but two-way, so it’s in a smaller area but the loop itself is about 1 km 
longer than before. A couple more things that are important to keep in mind, 
if you want the organizers to continue to organize cruisings around Sweden, is 
that you make sure to take care of your own trash, keep it in the cars and then 
throw it in the trash cans, please... As for the music, play at an appropriate vo-
lume, where you don’t disturb others. If we help each other with this, everyone 
will feel better and there will be less arguments for us organizers when we 
apply for permits for various events around Sweden. 

Keep calm and understand that this is new and a test that we will work on 
and refine going forward, but you have to start somewhere. 

Now we all look forward to a really fun meet again both on the airfield 
where we have set up with experienc-

es, competitions, etc. but also 
out on the city. 

IT’S TIME NOW �� 

Klas with Crew 
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SE HELA VÅR  
TILLBEHÖRSKATALOG

PÅ WEBBEN!

SE HELA VÅR  
TILLBEHÖRSKATALOG

PÅ WEBBEN! 

0660-828 10 • www.norrlandscustom.com

 
delar till både äldre och nyare USA-bilar !  

hos oss hittar du nästan allt.  något du saknar? Hör med oss!

ÖVER 50 ÅRS ERFARENNHET AV AMERIKANSKA BILAR

SERVICEDELAR MOTORDELAR BROMSARMOTORER

APPAREL RATTAR & NAV FRAMVAGNTILLBEHÖR

OLJA ELSYSTEM VERKTYGDRIVLINA
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Elbabåten
Ta Elbabåten från Västerås Centrum till Johannisbergs Camping (Lövudden) under 
Västerås Summer Meet. Njut av en Mälartur med 124 års jubilerande Elbafärjan. På 
kvällarna kommer du med färjans extra turer från Johannisbergs Camping rakt in 
i Västerås centrum under Västerås Summer Meet. Under Västerås Summer Meet 
veckan (alla veckodagar) så går vi med ordinarie turer på dagtid och extra insatta 
kvällsturer enl Rederi Mälarstadens turlista.

110 kr/enkelbiljett vuxen dagtid och ungdom 15-19 år 55 kr dagtid
80 kr/enkelbiljett extrainsatta kvällsturer under Summer Meet

ENTRÉPRISER  
JOHANNISBERGS FLYGFÄLT:
3-dagars, torsdag–lördag 400 SEK
2-dagars 300 SEK
1-dags, valfri dag 200 SEK
Alla priser inkl. moms.

Barn under 15 år som kommer i  
vuxens sällskap går in gratis. En ledsagare går 
in gratis i sällskap med brukare.

Biljetter
Köp biljetter i entrén.

ADMISSION FEE ON  
JOHANNISBERGS AIRFIELD:
3-days, Thursday-Saturday 400 SEK
2-days 300 SEK
1-day, optional 200 SEK
All prices including tax

Children under 15 years with an  
adult enter for free.

Västerås Summer Meet kommer att hållas på 
Johannisbergs flygfält i Västerås (ca 11 mil från 
Stockholm) från torsdagen den 7/7 till lördagen 
den 9/7. 

Öppettider
Torsdag 7/7 kl. 10.00–18.00
Fredag 8/7 kl. 08.00–18.00
Lördag 9/7 kl. 08.00–17.00

Västerås Summer Meet will be 
situated on Johannisbergs airfield 

in Västerås (11 miles from Stockholm) from 
Thursday 7th July to Saturday 9th July

Opening hours
Thursday 7th 10 am–6 pm
Friday 8th 8 am–6 pm
Saturday 9th 8 am–5 pm

Besöksparkering
/Visitors parking
50 SEK/dag/day

Boende 
/Accomodation

www.vasterassummermeet.se
Städa 

efter dig! Clean up 

your mess!

www.eventmalardalen.se

Hoppborgar, hinderbanor 
och annat kul!

KIDS CORNER 
Thursday, Friday and Saturday 
Lögastrand

• 107 m obstacle course  
• Bounce castles and playground  
• Possibly bumperballs  
• Kiosk with popcorn and candy floss.

LÖGASTRANDOMRÅDET

Torsdag, fredag och lördag

• Hinderbana som är 107 meter.
• Hoppborgar och lekland 
• Ev bumperballs. 
• Kiosk med bl.a popcorn och sockervadd. 

Thursday, Friday and Saturday
Take the Elbaboat from Johannisbergs Camping (Lövudden) during Västerås Summet 

Meet. Enjoy a tour on Mälaren with the 124 years celebration of the Elbaferry from Johannisbergs 
Camping to the dock located in central Västerås. With the help of the ferry’s extra tours you will be 
shipped straight in to the centrum of events during Västerås Summer Meet. During the Västerås 
Summer Meet week (all weekdays) we will be doing standard tours daytime with the for 110 SEK per 
person and for the extra Summer Meet night tours 80 SEK per person.

FOTO: HENRIK LINDBERG
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Aktiviteter på
Johannisbergs

Thursday, Friday and Saturday
Don´t miss our ”Car care corner” on Johannisbergs airfield during all three days. A number 

of specialists in different areas will give you tips and advice concerning your car or ongoing project 
and hopefully we can help someone on the spot. There will be renowned specialists in engines, gear-
boxes, paintjobs, pinstriping, modifications of bodies and powertrains, customiser etc . If you have a 
problem with the car, you can drive there and get professional help or why not take the opportunity to 
get your car pinstriped when you´re there.

CAR CARE CORNER
Torsdag, fredag och lördag

Missa inte vårt ”Car care corner” där ett antal specialister inom olika områden ger er tips 
och råd angående era bilar eller pågående projekt och förhoppningsvis så kan vi kanske 
hjälpa några av er på plats. Det kommer tex att finnas namnkunniga specialister på moto-
rer, växellådor, lack, pinstriping, modifieringar av karosser och drivlinor, customiseringar 
mm. Så har man något fel på bilen kan man köra dit och få proffshjälp eller varför inte 
passa på att få bilen pinstripad när man ändå är där.

flygfält
Activities at

Johannisbergs airfield

FOTO: BERNDT SEVILLIUS, CORVETTEKLUBBEN

FOTO: CALLE SIGRELL

Thursday, Friday and Saturday
We have a big marketplace, there we have a lot of different wendors selling carparts,  

nostalgic items, clothes and other things that are related to our mutual intrest.

SWAPMEET
Torsdag, fredag och lördag

Vi har ca 400 säljare på plats med försäljning av bildelar, nostalgiföremål, kläder och allt 
annat man kan tänka sig som hör till vår stora gemensamma hobby.

CAR CLUBS AND BRANDS - Thursday, Friday and Saturday
We will of course have an area espacially intended for carclubs. 

If you are interested in an area for your club, please Contact Torbjörn Wahlgren on 
torbjorn_wahlgren@hotmail.com or +46 70 534 75 21.

MÄRKES/BILKLUBBAR
Torsdag, fredag och lördag

Vi kommer naturligtvis att ha ett område speciellt avsett för bilklubbar.
Kontakt är; Torbjörn Wahlgren, torbjorn_wahlgren@hotmail.com, +46 70 534 75 21.
Anmälda klubbar hittar du på vår hemsida, www.vasterassummermeet.se

BULLRIDING
Torsdag, fredag och lördag

Vi utser årets cowboy och cowgirl 2022! Kom och tävla på vår Bullridingarena, belägen 
bredvid Flamingo Café. Du har möjlighet att vinna en äkta cowboyhatt från Texas och 
1.000 kr. Det kostar 50 kr att delta i tävlingen och det behövs ingen föranmälan. Samtliga 
deltagare tävlar på samma villkor och rekordet på vår tjur är 51 sek. Tävlingen kommer 
att pågå under fältets öppettider och stängs kl 14.30 på lördagen. Priserna delas ut under 
vår ordinarie prisutdelning.

Thursday, Friday and Saturday
Who is going to be 2022 years cowboy and 2022 years cowgirl? Come and compete at our 

Bullriding arena with the possibility to win 1.000 SEK and a real cowboy hat from Texas. It costs 
50 SEK to join the contest and you do not have to sign up in beforehand. All participants play on 
the same terms and the record on our bull is 51 seconds. The contest will be held during the fields 
opening hours and closes at 14.30 (2.30 PM) on Saturday. The prizes will be given out during our 
ordinary prize ceremony.

FOTO: GUNNAR STRAND
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HOJAR PÅ TRÄFFEN
Torsdag, fredag och lördag

Västerås Summer Meet i samarbete med Mashed Kidneys MC kommer i år att ha en 
tidigare oanvänd avdelad plats på fältet för Choppers, Bobbers och Klassiska Motorcyklar 
före 1977, då vi tycker att bilar och hojar hör ihop! Där kommer även att finnas en garde-
rob för hjälmar, handskar mm. 
Kontaktpersoner för Mashed Kidneys är Roger Hinkelman, rogerhinkelman@icloud.com, 
tel 073-3300653 och Hasse Petersson, hans.petersson@harakersbygg.se

BIKES ON SUMMER MEET  – Thursday, Friday and Saturday
Västerås Summer Meet in association with Mashed Kidneys MC will use a earlier left out 
part of the airfield for Choppers, Bobbers and other classic motorcycles created before 1977, 

because we belive that motorcycles and cars belong together.

Contact persons from Mashed Kidneys are Roger Hinkelman, rogerhinkelman@icloud.com,  
phone +46733300653 or Hasse Petersson, hans.petersson@harakersbygg.se

KRANTZ CHALLENGE
Lördag 9/7 kl 13.00–15.00

Fullsatta läktare, musik, tempo, spänning, bilar, bilar, bilar och en publik som avgör 
alltihopa. Den populära tävlingen Krantz Challenge är en outstanding show där täv-
lingsbilarna kör fram två och två till musik och rapp speaker där publiken dessutom är 
domare. Det blir show, spänning, högt tempo, cliffhangers, skratt och skrällar under två 
underhållande timmar. Bilskådning när den är som bäst. Vinnaren får 3.000 och en plats 
i Superfinalen på Classic Car Week.

Saturday 9th July, 1 pm to 3 pm
Full stands, rock music, hi tempo, excitement, cars, cars, cars and an audience that totally ru-

les over the outcome. The popular event Krantz Challenge is an outstanding car show where the classic 
cars are presented two and two to music and jiving speaker where the audience is the judge! – Yepp. 
YOU decide in an instant!  Who do you want moving up the ladder like in drag-racing? The worlds 
newest car show is Swedish! There will be excitement, tuff matches, cliffhangers, laughter and rattles 
for two entertaining hours. Car spotting at its best. The winner receives 3.000 krones and a place in the 
Super Finals at Classic Car Week one week later. Don’t miss this breathtaking clash between hot rods, 
customs, classic cars and whatever the competitors bring to the table.

Thursday, Friday  
and Saturday

Cars are important and the core in the 
entire carshow, but they are not every- 
thing. We are many who like the whole 
culture around the cars and the spirit of 
the times like clothes, hairstyles, music 
and so on. For that reason we will have a 
special area of the field that we have cho-
sen to call ”Life Style Corner”. Find your 
style of that period 50/60’s ”pin-up girl”, 
or come and hang out and soak up the 
atmosphere! In Life Style Corner you can 
get help to fix a up-to-date 50’s hairstyle, 
buy clothes and accessories, or be made 
up, styled and photographed by true 
professionals. There will also be a tattoo 
artists on the spot, so take the opportu-
nity and make this a memory for life!

LIFE STYLE CORNER
Torsdag, fredag och lördag

Bilarna är viktiga och kärnan i hela träffen, men trots allt är ju inte bilarna allt. 
Vi är många som gillar hela kulturen runt bilintresset som kläder, frisyrer, musiken mm. 
Av den anledningen så har vi ett speciellt område som vi valt att kalla ”Life Style Corner”.

MODEVISNING
På fredagen kl 12.30 blir det modevisning 
i retrostil på Stora scenen vid bilbedöm-
ningen. Den arrangeras av Butik Essibella 
som är en av våra säljare och sponsorer. Där 
kommer att visas kläder från fler av våra 
säljare som finns på plats. Hitta din stil som 
tidstypisk 50/60-tals ”pinuppa”, eller kom 
och häng och insup atmosfären!

TATUERARE
Det kommer 
naturligtvis att 
finnas ett gäng 
tatuerare i Life 
Style Corner. Så 
passa på och gör 
detta till ett minne 
för livet!

BLI STYLAD & FOTAD
I Life Style Corner kan 
den som vill få hjälp 
med att fixa en  50-tals 
frisyr, köpa tidsenliga 
kläder och accessoarer 
eller bli sminkad, stylad 
och pinupfotograferad 
av riktiga proffs.

Torsdag, fredag och lördag

Om du funderar på att köpa eller sälja din entusiastbil så har du chansen att göra affär på 
Car Corralområdet på fältet. Vi samarbetar med Mel´s Garage som finns på plats. På Car  
Corall/Salutorget kan alla privata säljare och köpare mötas. Mel´s Garage finns där för att 
göra det lite enklare och lättare för både säljare och köpare. Car Corral kommer att vara en 
naturlig del av Car Care Corner. Det kommer naturligtvis även att finnas firmor representera-
de på andra delar av området som kanske har just vad du söker eller kan ge dig professionell 
hjälp att hitta rätt bil för dig.

CAR CORRAL Salutorget i samarbete 
med Mel´s Garage

Thursday, Friday and Saturday
If you are looking to buy or sell your enthusiast car then you have the chance to do business 

on the Car Corral area in the field. Mel’s Garage will help you which is on site. At Car Corral all private 
sellers and buyers can meet. Mel’s Garage is there to make it a little simpler and easier for both sellers 
and buyers. Car Corral will be a natural part of the Car Care Corner. There will of course also be firms 
represented in other areas that may have just what you are looking for or can give you professional 
help to find the right car for you.

FOTO: SUSANNE MOËLL

HELIKOPTERFLYGNING
Torsdag, fredag och lördag

Ta chansen att se Västerås från ovan i helikopter under Västerås Summer Meet, det är 
grymt! Flygtiden är ca 5 minuter och man behöver inte göra någon förhandsbokning.
Finns ingen åldersgräns men barn måste ha vuxet sällskap. Helikoptern rymmer 6 per-
soner och fotografering är tillåten under flygningen. Pris: 400 kr/pers (exkl inträdet på 
fältet). Mer info på heliairsweden.com. Vid fler frågor kontakta Jenny på HeliAir på  
op@heliairsweden.com eller +46 70-359 00 00.

HELICOPTER TOURS – Thursday, Friday and Saturday
Take the opportunity to see Västerås from the air during Västerås Summer Meet, it´s 

awesome! The flight is about 5 minutes and you don´t have to reserve in advance. There is no agelimit, 
but children shall be accompanied by an adult. The helicopter can take six passengers and you are 
allowed to take photos during the flight. Price: 400 SEK/person. More information at  
www.heliairsweden.com. For any further questions, please contact Jenny, HeliAir +46 70-359 00 00, 
op@heliairsweden.com.

FOTO: TONY KLINTASP
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GREATEST SOUND 2022
Torsdag 7/7 kl 14.00

Tävling för dig som gillar riktigt ljud, då snackar vi naturligtvis motorljud som ger ståpäls. 
Föranmälan till denna tävling krävs då vi kommer att plocka ut 8 st finalister från de som 
anmält sitt intresse till nedanstående mailadress. Det är en utslagstävling som går av sta-
peln torsdagen den 7 juli kl 14.00 vid stora scenen. Det är publiken som finns på läktarna 
som bestämmer vem som har häftigaste ljudet, så det har inget med hur högt det låter.  
Ett krav är att din bil är registrerad och besiktad, alltså inga rena tävlingsbilar får delta, 
sen om den låter mer eller annorlunda än vid besiktningstillfället är ok.  
Huvudsponsor: CircleK. Anmälan med en kort video eller bild på bil o motor till  
klas.brink@brinkensgarage.se

Thursday 7th July 2 pm 
This is a event for those who loves real sound, we’re talking about that engine sound that 

gives you goose bumps and makes you tremble. To participate you’ll need to apply in advance to the 
email address mentioned below. 8 participants will be selected for this knockout competition that 
takes place on Thursday the 7th of July at 2 p.m. on the main stage. The audience decides who’s got 
the best and most awesome engine sound. A requirement is that your car is registered and MOT’ed, no 
race cars are allowed but it’s ok if the car doesn’t sound exactly as when you MOT’ed. Sponsor: CircleK. 
Registration with a short video or image on car and motor to klas.brink@brinkensgarage.se

BILBEDÖMNING
Fredag 8/7 kl 9.30–12.30 och lördag 9/7 kl 10.00–13.00

Nu höjer vi ribban ytterligare i vår professionella bilbedömning i Västerås Summer Meets 
stora Car Show! Du har chans att vinna en av 7 st USA resor om du har en fin bil och ställer 
ut den i Västerås i sommar. Vi kommer även i år att lotta ut en USA tripp bland 1-3 pristagar-
na i varje bedömningsklass som har minst 5 deltagare. Kravet är att du, förutom att tagit en 
pallplats, även finns på plats under prisutdelningen då vi drar vinnarna. Resa, logi samt in-
träde till div aktiviteter ingår till ett värde av ca 25.000 kr, ev vinstskatt betalas av vinnarna.
Våra 5 duktiga domare bedömer er renoverade bil eller er bil som är i fint originalskick 
under fredagen mellan 9.30-12.30 och lördagen mellan kl 10.00-13.00 ute på fältet. Ingen 
föranmälan krävs. Bedömningarna kommer att delas in i följande klasser: Rod, Custom, 
Street Machine. Alla årsmodeller före 1950, 50-tal, 60-tal, 70-tal och framåt Alla pristagare 
vinner fina priser från våra sponsorer. 1:a pristagarna i alla klasser kommer bl.a att vinna 
fria hotellnätter under Västerås Summer Meet 2022 och ”bensinpengar” sponsrade av Circle 
K. Vi kommer också att utse den bil som blir Best in show och får pryda 2023 års träffskylt 
tillsammans med Miss Västerås Summer Meet 2022 mm. Kom och tävla, det kommer att bli 
en tuff kamp!

JUDGING OF CARS  
– Friday 8th 9.30 am to 12.30 pm and Saturday 9th July, 10 am to 1 pm

This year you can win an USA trip Worth 25.000 SEK if you have a fine car and participates in our jud-
ging. The cars are judged in seven different classes of 5 professional judges. No preregistration is necas-
sary. We will draw a winner among the 3 prizewinners in each class with at least 5 participants, under 
the award cermony and you have to be there to win. The trip includes flight, acommodation and entry to 
some activities. The judging takes place on Friday 9.30 am to 12.30 pm and Saturday at 10 am to 1 pm. 
We welcome you to win great prices. We also reward Best in show and the city of Västerås special award. 
The award cermony takes place on Saturday 9th of July at 3pm.

Utlottning av 
7 st USA-resor!

Välkommen till
 Johannisbergs   Flygfält

Torsdag, fredag och lördag
Det finns både ett café och en bar/restaurang  
ute på Johannisbergs träffområde.

FLAMINGO CAFÉ KL 7.00–18.00
kommer att ha öppet under hela träffen ute på Johannisbergs flygfält. Där 
kan ni äta frukost, ta en lättare lunch såsom sallad, korv eller baguette, ta 
en fika eller köpa glass mm. Vi har en stor uteservering, men varför inte ta 
med egen filt och sitta i gröngräset utanför och mysa!

STRIP BAR KL 11.00–18.00
I vår bar och restaurang, kallad Strip bar, kommer vi att servera många 
goda rätter. Vad sägs om en stark chilli, pizza, lite thaimat eller en köttbit? 
Dessutom kan ni ta en öl eller ett glas vin till maten!
Ni måste prova vår egen öl också, Västerås Summer Meet 2022 Special 
Brew #4, en ljus lager brygd av det lokala Hantverksbryggeriet i Västerås.
På Strip bar har vi underhållning, varannan timme går ett nytt band eller 
trubadur  upp på scenen och spelar.

GOD MAT & 
ROCK’N’ROLL

RESTAURANTS AND ROCK´N ROLL  
Thursday, Friday and Saturday

There are both a café and a bar/restaurant out at Johannisbergs meetarea.

Flamingo Café will be open during the entire meet out at Johannisbergs airfield. You 
will there be able to get breakfast, take a light lunch like a salad, hot dogs or baguet-
tes, take a coffée or buy ice cream and more. We have a big outdoor seating, but why 
not bring your own blanket and sit in the green grass outside and enjoy the company.

In our bar and restaurant, called Strip Bar, will we also serve tons of delicious meals. 
What about some hot chilli, pizza, some thai food or a steak? You will also be able to 
drink a beer or a glass of wine to your food! You have to taste our private brewed beer 
as well Västerås Summer Meet 2022 Special Brew #4, a light lager brewed by the local 
microbrewery ’’Hantverksbryggeriet’’ in Västerås. At Strip bar there will be entertain-
ment, every other hour a new band or troubadour will enter the stage and play.

FOTO: SELISFOTO

Have fun!

PROGRAM SCENEN /STAGE
Torsdag 7/7 

12:00 John Wildcat
14:00 Mike & The Rambler Cats
16:00 Idol Gottfrid Krantz

Fredag 8/7

12:00 Rickard Swanström & Wackabandet
14:00 Linus Zander & The west Coast Boys
16:00 Blueshammers

Lördag 9/7

12:00 Bambo Bombers
14:00 Manic Mecanics
16:00  Liz & The Hurricane

FOTO: SELISFOTO



8 

VERKSTAN SOM ENDAST  
MECKAR AMERIKANSKA BILAR  

- NYA SOM GAMLA

VI UTFÖR ALLT FRÅN SERVICE TILL HELRENOVERINGAR 
PÅ AMERIKANSKA BILAR.

ENKLARE SERVERING FINNS PÅ PLATS.

       SIGNALISTGATAN 14 VÄSTERÅS  
021-13 57 00 

VERKSTAD & RESERVDELAR 
EXTRAÖPPET TOR-LÖR 08.00-02.00

VÄLKOMMEN TILL OSS UNDER  
SUMMER MEET 7-9 JULI SPEEDSHOP

SWEDEN

021-12 64 00

Brandthovdagatan 2, Västerås
Kontor & Verkstad 021-13 51 00 • larm@ramstromsbilbargning.se  

www.ramstromsbilbargning.se

Dygnet runt - bärgning & verkstadsjour  
i hela Västmanland.

Larm-nr Larm-nr

Bilbärgning AB
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Tidövägen
Sjöhagsvägen

Johannisbergsvägen

Tidövägen

Johannisbergsvägen

Kraftvärmegatan

Johannisbergsvägen

A

B

C

1
2

3

4

5

6 7

8

9

FÖRSÄLJNING/SALE
                      Swap meet
14: Garagetömning/ 
       Garage sale

11

12

10

14

INFART/ENTRENCE:
A: Tidö Entrance
B: Main Entrance
C: Johannisberg Entrance

MAT, DRYCK OCH UNDERHÅLLNING
FOOD, DRINK & ENTERTAINMENT
1: Strip Bar
2: Café Flamingo

AKTIVITETER/ACTIVITIES
3:  Bullriding
4:  Helikopter/Helicopter Tours
5:  Life Style Corner
6:  Car Care Corner
7:  Car Corral
8:  MC/Motor cycles
9:  Incheckning finbilscruising/ 

Registration tent Finbilscrusing award 
(Friday)

10: Uppställning finbilscruising/ 
Line-up Finbilsbruising award (Friday)

ÖVRIGT/OTHER
12: Informationsdesk och presstält/
        Information desk and Press tent
13: Vatten/Water

11: STORA SCENEN/BIG STAGE
Läktare/Platforms
Ljudtävling/Greatest sound
Bilbedömning/Judging of cars
Krantz Challenge
Modevisning/Fashion Show
Miss Västerås Summer Meet & Bästa 
Rockabilly-frillan
Prisutdelning/Award ceremony

+
Sjukvård/First Aid

P
Besöksparkering/ 

 Visitors parking

P
Klubb- 

parkering/ 
 Club parking

Cadillac Boulevard

Cadillac Boulevard

Summer Meet Strip
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CRUISINGVÄGAR

Cruising med möte

Finbilscruising (fredag)

VIKTIGT

Toalett

Färskvatten

Returstation

Marknads- och matstånd 

Cruisingpass

CRUISINGVÄGAR

Cruising med möte

Finbilscruising (fredag)

VIKTIGT

Toalett

Färskvatten

Returstation

Marknads- och matstånd 

Cruisingpass

Carparts and repair 
Autotech, Hälla

Legal Burnout - Hälla

Legal Burnout - Hälla

E18

E18

E18

E18

CRUISINGVÄGAR

Cruising med möte

Finbilscruising (fredag)

VIKTIGT

Toalett

Färskvatten

Returstation

Marknads- och matstånd 

Cruisingpass

CRUISINGVÄGAR

Cruising med möte

Finbilscruising (fredag)

VIKTIGT

Toalett

Färskvatten

Returstation

Marknads- och matstånd 

Cruisingpass

Copper- 
smith’s AB

Legal Burnout – Hälla
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Fredag 8/7 kl 14.30

Under Miss Västerås Summer Meet 2022 kommer vi även 
att låta grabbarna tävla lite. Våra finalister får visa upp 
sina fantastiska raggarfrillor och en vinnare av Coolaste 
Rockabillyfrillan 2022 kommer att röstas fram av våra Miss 
Summer Meet finalister samt juryn. Huvudsponsor CircleK.

FOTO: GUNNAR STRAND

Fredag 8/7 kl 13.30 – Strip bar

Missa inte ”Meet and greet” med våra finalister i Strip bar kl 13.30. Där kan du passa på att 
prata lite med tjejerna och lyckönska din favorit.

MEET & GREET

FINALEN

COOLEST ROCKABILLY HAIRSTYLE 2022 – Friday 8th July 14.30 pm
Under Miss Västerås Summer Meet we will also let the guys compete . Our finalists will 
show their amazinghairstyles and a Winner of Coolest Rockabillyfrilla 2022 will be selected. 

Head sponsor Circle K.

MISS VÄSTERÅS SUMMER MEET 2022 – Friday 8th July
We will crown Miss Västerås Summer Meet 2022 at Johannisberg during the carmeet! Dont 

miss “Meet and greet” with our finalists at Strip Bar 1.30 pm. There you can take the opportunity to talk 
a bit with the girls and wish your favorite the best of luck. The girls compete with clothes, hair and make 
up, and all of it in retrostyle, and of course, charm! At 2.30 pm its time for the final at the Big stage.  
Read more about the finalists at www.vasterassummermeet.se

ROCKABILLY-
FRILLAN

COOLASTE

Fredag 8/7 kl 14.30 – Stora scenen

Detta är en tävling där tjejerna kommer att tävla i retrostil med tidsenliga kläder, frisyrer, 
make up och mycket charm förstås! Tjejerna får presentera sig och svara på lite frågor.

Vi har en jury bestående av Peter Sandberg i The Go Getters, Jaana Kallio Hemlin – 
pinuppa och ägare av Butik Essibella, Tony Klintasp – pinupfotograf , Susanne Moëll – 
arrangör av Västerås Summer Meet.

Kom och heja fram din favorit!

Vi korar miss Västerås Summer Meet 2022 och delar även ut fina priser till 2:an och 3:an i 
tävlingen. Miss Västerås Summer Meet 2022 kommer att bli proffsfotograferad och få sina 
foton publicerade i Delicious Dolls Magazine och dessutom kommer vinnaren att få pryda 
nästa års träffskylt, vår egen Summer Meet öl och diverse andra souvenirer tillsammans 
med bilen som vinner Best in show!

Miss  Västerås
Summer   Meet 2022

MED VÅRA FINALISTER
Devil’a Von Catlie

Miss  Lady K

Lucy Lockheed

Miss Sofi Q

Miss Annie May

Meya De Ville

Tezz von Roze

Miss Magic Heaven

Liquorice La Marr

Eva Euforia

FINLAND

NORWAY

SWEDEN

SWEDEN

FINLAND

SWEDEN

SWEDEN

FINLAND

FINLANDSWEDEN

FOTO: GUNNAR STRAND

Vi kommer att kora Miss Västerås Summer Meet 2022 ute på 
Johannisberg under bilträffen!
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FOTO:  @SELISFOTO

FOTO: LINDA HEPLINGER

 Med reservation för programändringar och ev. tryckfel.

1

2022Program
WEDNESDAY 3/7
V8 race at Västerås racetrack
3 pm Racetrack opens
9 pm  Racetrack closing
   Free entrance for the audience

THURSDAY 4/7
10 am Grand opening of Västerås Summer Meet
10 am-6 pm Bullriding, next to Flamingo Café
12 pm  Monaco Blues Band, Strip Bar
2 pm  The Quints, Strip Bar
2 pm Greatest Sound, Big stage
4 pm  Guitar Tom & The High Cats, Strip Bar
5 pm-12 am Hälla Burnout, Hälla parking lot
6 pm  Airfield closing
8 pm Autotec, Hälla – Vi3, Rockn Roll

FRIDAY 5/7
8 am Opening of the airfield
8 am-3 pm Sign up Best crusing award
8 am-6 pm Bullriding, next to Flamingo Café
9.30 am-12.30 pm Judging of cars, Big stage
12 pm The Cruisers, Strip Bar
12.30 pm  Fashion Show, Big stage
1.30 pm  Meet and greet Miss Västerås Summer Meet 
 contestants, Strip Bar
2 pm John Wildcat, Strip Bar 
2.30 pm Miss Västerås Summer Meet 2019, Big stage
2.30 pm Coolest Rockabilly haristyle, Big stage
4 pm Stormbringer, Strip Bar
5 pm-12 am Hälla Burnout, Hälla parking lot
5 pm Best crusing award
6 pm  Airfield closing
8 pm Autotec, Hälla – The Go Getters, Rockabilly

SATURDAY 6/7
8 am  Opening of the airfield
10 am-2.30 pm Bullriding, next to Flamingo Café
10 am-1 pm Judging of cars, Big stage
12 pm Blueshammers, Strip Bar
1.45 pm Petersons Band, Strip Bar 
1 pm-3 pm  Krantz Challenge, Big stage
3 pm Award ceremony, Big stage
3.30 pm  T-bone Band, Strip Bar
5 pm-12 am Hälla Burnout, Hälla parking lot
5 pm Västerås Summer Meet closing
8 pm Autotec, Hälla – TWO

All activities marked with red
takes place at Johannisberg's airfield
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 Med reservation för programändringar och ev. tryckfel.

1

2019

All activities marked with red
takes place at Johannisberg's airfield

THURSDAY 7/7
10 am Grand opening of Västerås Summer Meet 
10 am-6 pm Bullriding, next to Flamingo Café
12 pm John Wildcat, Strip Bar
2 pm Mike & The Rambler Cats, Strip Bar
2 pm Greatest Sound, Big stage
4 pm Idol Gottfrid, Strip Bar 
5 pm-12 am Hälla Burnout, Hälla parking lot
6 pm Airfield closing

FRIDAY 8/7
8 am Opening of the airfield
8 am-3 pm Sign up Best crusing award
8 am-6 pm Bullriding, next to Flamingo Café
9.30 am-12.30 pm Judging of cars, Big stage 
12 pm Rickard Swanström & Wackabandet, Strip Bar
12.30 pm Fashion Show, Big stage
1.30 pm Meet and greet Miss Västerås Summer Meet  
 contestants, Strip Bar
2 pm Linus Sander & The west coast Boys, Strip Bar
2.30 pm Miss Västerås Summer Meet 2022, Big stage
2.30 pm Coolest Rockabilly haristyle, Big stage 
4 pm Blueshammers, Strip Bar
4 pm-23 pm  Coppersmith Beergarden & Foodtruck,  

Munkbov. 5 (along the cruising area)
5 pm-12 am Hälla Burnout, Hälla parking lot 
5 pm Best crusing award
6 pm Airfield closing

SATURDAY 9/7
8 am Opening of the airfield
10 am-2.30 pm Bullriding, next to Flamingo Café 
10 am-1 pm Judging of cars, Big stage
12 pm Bamboo Bombers, Strip Bar
1.45 pm Manic Mecanics (tribute to ZZ-Top), Strip Bar
1 pm-3 pm Krantz Challenge, Big stage 
3 pm Award ceremony, Big stage
3.30 pm Liz & The Hurricanes, Strip Bar                                                                                                   
4 pm-23 pm  Coppersmith Beergarden & Foodtruck,  

Munkbov. 5 (along the cruising area)
 5 pm-12 am Hälla Burnout, Hälla parking lot 
5 pm Västerås Summer Meet closing



BILJETTPRIS 350KR

 

Eva Eastwood 

Roots 
After Cruising 

The Countryside of Hamonica Sam 

8/7 

INSLÄPP 20.00
HARMONICA SAM 21.00

EVA EASTWOOD 22.30
18 ÅRS ÅLDERSGRÄNS

BILJETTFÖRSÄLJNING TICKSTER.COM
FÖLJ OSS GÄRNA!

KLUBBSCENEN
O’LEARYS VÄSTERÅS 
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Fredag 8 juli kl 17.00–19.00 
En finbilsparad med 200 bilar som visar upp sig och får poliseskort längs Sjöhagsvägen och genom Västerås City, med start på 
Johannisbergs flygfält fredagen 8 juli kl 17.00. En jury kommer att finnas på plats på Sjöhagsvägen tillsammans med en speaker som 
uppmärksammar publiken på speciellt utvalda bilar och berättar lite om dessa. Anmälan på plats på fredag morgon från kl 08.00.

OBS! Ingen föranmälan i år! Detta är ett väldigt populärt evenemang som alltid blir fullt fort då platserna är begränsade.

I år kommer Rickard Swanström och Wackabandet spela på flaket på lastbilen som leder finbilscrusingen.

BEST CRUSING AWARD   
– Friday 8/7 5 pm

The organized crusing of beautiful cars will be situated on Sjöhagsvägen and going through city on Friday 
8th of July, with start at 5 pm. Registration and selection to this will occur out on the field during the Friday 
from 8 am. Be aware that the number of participants is limited and that its often full soon after lunch.

En folkfest och upp- 
visning av 200 bilar!

Finbils-

Crusing
Rickard Swanström och Wackabandet 
spelar på flaket på finbilscrusingen 
och i Strip Bar på lördagen kl 13.45.

Rickard Swanström and The Wackaband 
are playing at the Classic Cruise Parade 
Friday 5 pm and in Strip Bar Saturday 
1.45 pm.

Summer Meets

CRUSING-
LISTA
finns på Spotify

Summer Meets crusing  
music on Spotify

Search: västerås summer meet

Sök på:
västerås summer meet

Skapad av er för just  
Västerås Summer Meet

SÅ RÖSTAR DU: 
Alla bilar som deltar i finbilscruisingen har ett startnummer i framrutan. För 
att rösta skickar du ett sms till 71120 med texten ”summermeet + (start-
numret)” ex; ”summermeet 100” för bilen med nummer 100 i rutan. 

Röstningen är öppen fram till kl 21.00 och kostar inget utöver din vanliga 
sms-taxa! Det är ingen ide att rösta flera gånger från samma telefon, endast 
en röst räknas.

HOW TO VOTE:
All cars participating in best crusing have a 

starting number in the front window. To wote, send a 
text message to 71120 with the text ”SUMMER + (start 
number)”, example ”SUMMER 100” For car with  
number 100 in the window.

The voting is open until 9 pm and cost nothing exept 
your usual text rate. There is no idea to vote several 
times from same phone, only one vote count.

JURY FINBILSCRUISING 
/JURY BEST CRUSING AWARD
•  Elisabeth Unell,  Opposition leader for 

the moderate party in Västerås

•  Tommy Alriksson,  Inspector  
Operations manager Polisen

•  Birgitta Lindblad,  Executive officer, 
Kadesjös

• Lars Ahlberg Artist, LAJ Illustration

• Gottfrid ”Idol-Gotte Krantz, Singer

•  Elisabeth Torninger, Owner Mels 
Garage

FOTO: WWW.HENRIKLINDBERG.COM

Burnout
på Hälla

på 
Hälla

LEGAL BURNOUT 

Thursday, Friday and Saturday 
5 pm to 12 pm – Hälla parking

We will as usual arrange the burnoutevent on Hälla 
Shopping on Thursday-Saturday 5 pm to 12 pm. This 
is the only place in town there burnouts are legal 
during the weekend. Come and take a look at this 
spectacular event or why dont give it a shot youself.

Torsdag, fredag  
och lördag  
kl 17.00–00.00 
Parkeringen på Hälla

Burnouteventet kommer att arrangeras på Hällas handelsområde 
precis som tidigare år. Det här är det enda stället i stan där det är 
legalt att Burna i Västerås under träffen. Det kommer som vanligt 
att ske under ordnade former med hög säkerhet. Kom och titta 
eller varför inte lägga på en rökare själv!

Stoppa inte upp 
crusingen!

Don’t stop 

the cruising!
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Ska du delta i bilcruisingen under Summer 
Meet? Detta gäller vid färd på cruisingsträckan.
• Högsta hastigheten är 20 km/h
•  Man får bara ta med så många passagerare och placera 

dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara 
och att fordonet kan framföras på ett trafiksäkert sätt

•  Det är inte tillåtet att färdas på motorhuv, tak, 
bagageutrymme eller att sitta på ryggstöd

• Passagerare ska sitta ner i bilen
•  Föraren har huvudansvaret för sina passagerare och last 

på crusingsträckan och för att fordonet framförs på ett 
trafiksäkert sätt

•  Det är tillåtet att färdas på flak om det finns hållfasta 
skyddsräcken som är minst 110 cm. Säten eller bänkar 
ska sitta fast

• Burnouts är inte tillåtet

Polisen arbetar för att Summer Meet ska bli ett trevligt, 
trafiksäkert och lugnt evenemang för alla besökare och 
västeråsare. Vi önskar alla ett trevligt Summer Meet!

Kontakta polisen på 114 14.  
Vid larm eller pågående brott ring 112

Polisen finns på plats med ett mobilt kontor vid 
Lögarängsvägen. Kontorets öppettider:  
Torsdag 15-01 • Fredag 15-01 • Lördag 15-01

Eftersom vi själva kommer att få stå för väldigt stora 
delar av kostnaderna kring ordning, säkerhet och 
städning mm på stan i år, nu när Västerås stad inte 
stöttar oss på samma sätt som tidigare, kommer 
vi att få en extra kostnad på ca 600 tkr. Vi räknar 
med att kunna få in en del av detta genom att sälja 
crusingpass, precis som på många andra crusingar 
i tex Lidköping, Falkenberg mfl, och resten får vi 
försöka finansiera på annat sätt. Priset för passen blir 
100 kr/bil för hela helgen och kommer att säljas i 
samband med inträdet till träffen ute på Johannisberg, 
på Johannisbergs camping och på Autotec. De kommer 
även att säljas utefter crusingsträckan, se bif bild, 
på fredagen och lördagen från kl 17.00. Vårt mål är 
inte tjäna pengar på en crusing som vi inte vill vara 
arrangörer av, men vi vill heller inte betala för den. 
Tro oss, det är mycket jobb runt crusingen och det är 
väldigt många utgifter, man önskar att det bara flöt på 
och att det inte skulle behövas vakter, crusingvärdar, 
avspärrningar städning mm.

Samma regler gäller på den här crusingsträckan, som 
de som släpps in på fältet, dvs alla amerikanska bilar 
och alla bilar före 1976. Första året blir en test och sen 
får vi se hur vi skall styra det framåt för att det ska bli 
riktigt bra. För att en crusing skall funka bra så är det 
mycket som skall falla på plats och de mesta ligger 
faktiskt på de som crusar.

Crusingen i år är ca 1 km längre än tidigare 
crusingsträcka. För att crusingen skall funka så bra 
som möjligt är det viktigt att ni som crusar tänker på 
följande saker:

•  Om ni får motorstopp, knuffa undan bilen omgående
•  Stanna inte och stoppa trafiken för ev matintag eller 

matutsläpp
•  Stanna inte på vägen för att prata med kompisar
• Håll era sopor i bilarna

•  Spela inte hög musik i närheten av bostadsområden, 
speciellt inte på nätterna, visa hänsyn

• Följ tempot som råder i crusingen
• Ta hand om varandra

SSince we will have to bear a very large part of the 
costs of order, security and cleaning, etc. in the city 

this year, now that the city of Västerås does not support us in 
the same way as before, we will have an extra cost of about 
600 tkr. We expect to be able to get some of this by selling 
cruising passes, just like many other cruisings in eg Lidköping, 
Falkenberg etc., and the rest we will try to finance in other 
ways. The price for the passes will be 100 SEK/car for the 
whole weekend and will be sold at the entrance to the swap 
meet at Johannisberg, at Johannisbergs camping,at Autotec 
and also along the cruising route (see picture) on Friday and 
Saturday from 17.00,. Our aim is not to make money from a 
cruising that we don’t want to be organizers of, but we don’t 
want to pay for it either. Believe us, there is a lot of work 
around the cruising and there are a lot of expenses, one wishes 
it just flowed and that there would be no need for guards, 
cruising hosts, cordons, cleaning etc.

The same rules apply on this cruising route, as those who 
are allowed on the airfield/swap meet, i.e. all American cars 
and all cars before 1976. The first year will be a test and then 
we’ll see how to steer it forward to make it really good. For a 
cruising to work well there are a lot of things that have to fall 
into place and most of it is actually on the participants.
The cruising this year is about 1 km longer than the previous 
cruising distance. For the cruising to work as well as possible, 
it is important that you who are cruising think of the following 
things:
• If you have an engine stop, push the car away immediately
•  Do not stop your car and stop traffic for possible food intake 

or food emissions
• Do not stop and talk to friends
• Keep your rubbish in the cars
•  Do not play loud music near residential areas, especially not 

at night, show respect
• Follow the pace of the cruising
• Take care of each other

DRIVE IN WEDDING AND CHRISTENING  – Friday 8th of July 7 pm to 9 pm
To be married, renew your marrige or get christening on Västerås Summer Meet is 
both simple and atmospheric. Its good if you tell us before you are coming but its not 

necessary, come like you are. We have the priest, good music and a non alcoholic sparkling  
toast, just waiting for you and you family. The good atmosphere is by the house of Västerås Sum-
mer Meet and the audience.

Fredag 8 juli kl 19.00–21.00 – Elbakajen

Gift er, förnya era äktenskapslöften, passa på att döpa barnen på årets drive in eller 
kom förbi och njut av den härliga stämningen. Fredagen den 8 juli finns Svenska 
kyrkan äntligen på plats igen vid Elbakajen under Västerås Summer Meet!  
Att vigas, förnya äktenskapslöften eller döpas på drive in är både enkelt och stäm-
ningsfullt. Kom som ni är. Kyrkan ordnar präst, musik och skål i alkoholfritt bubbel 
för brudpar och dopfamiljer. Den härliga stämningen står Västerås Summer Meet 
och publiken för.

FOTO: MAGNUS ARONSSON/IKONBröllop
och dop

Drive in-

Polisen informerar CruisingVästerås 
Summer Meet

2022
Johannisbergs Flygfält 

The police informs
Are you going to participate in the car cruise during Summer Meet in Västerås?

• The maximum speed is 20 km/h
•  You can only bring as many passengers and place them in 

such a way that there is no danger, and that the vehicle can be 
transported in a safe way

•  It is not allowed to travel on the hood, roof, luggage space or 
sitting on the backrest

•  Passengers should sit down in the car
•  The driver has the main responsibility for his/her passengers 

and luggage on the cruising route and for the vehicle to be 
carried out in a safe way

•  It is permissible to travel on flatbeds if there are strong protective 
rails that are at least 110 centimeters

• Burnouts are not allowed

The police work to make Summer Meet a nice, traffic safe and quiet 
event for all visitors and inhabitants of the city of Västerås.
We wish everyone a nice Summer Meet!

Contacting the police The non-emergency number to the Swedish 
police is 114 14. In an emergency, call 112.
The police are on site with a mobile office at Lögarängsvägen.
Office opening hours: Thursday 15-01, Friday 15-01, Saturday 15-01

Sänk 
volymen 

visa
hänsyn!
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Ska du delta i bilcruisingen under Summer 
Meet? Detta gäller vid färd på cruisingsträckan.
• Högsta hastigheten är 20 km/h
•  Man får bara ta med så många passagerare och placera 

dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara 
och att fordonet kan framföras på ett trafiksäkert sätt

•  Det är inte tillåtet att färdas på motorhuv, tak, 
bagageutrymme eller att sitta på ryggstöd

• Passagerare ska sitta ner i bilen
•  Föraren har huvudansvaret för sina passagerare och last 

på crusingsträckan och för att fordonet framförs på ett 
trafiksäkert sätt

•  Det är tillåtet att färdas på flak om det finns hållfasta 
skyddsräcken som är minst 110 cm. Säten eller bänkar 
ska sitta fast

• Burnouts är inte tillåtet

Polisen arbetar för att Summer Meet ska bli ett trevligt, 
trafiksäkert och lugnt evenemang för alla besökare och 
västeråsare. Vi önskar alla ett trevligt Summer Meet!

Kontakta polisen på 114 14.  
Vid larm eller pågående brott ring 112

Polisen finns på plats med ett mobilt kontor vid 
Lögarängsvägen. Kontorets öppettider:  
Torsdag 15-01 • Fredag 15-01 • Lördag 15-01

Eftersom vi själva kommer att få stå för väldigt stora 
delar av kostnaderna kring ordning, säkerhet och 
städning mm på stan i år, nu när Västerås stad inte 
stöttar oss på samma sätt som tidigare, kommer 
vi att få en extra kostnad på ca 600 tkr. Vi räknar 
med att kunna få in en del av detta genom att sälja 
crusingpass, precis som på många andra crusingar 
i tex Lidköping, Falkenberg mfl, och resten får vi 
försöka finansiera på annat sätt. Priset för passen blir 
100 kr/bil för hela helgen och kommer att säljas i 
samband med inträdet till träffen ute på Johannisberg, 
på Johannisbergs camping och på Autotec. De kommer 
även att säljas utefter crusingsträckan, se bif bild, 
på fredagen och lördagen från kl 17.00. Vårt mål är 
inte tjäna pengar på en crusing som vi inte vill vara 
arrangörer av, men vi vill heller inte betala för den. 
Tro oss, det är mycket jobb runt crusingen och det är 
väldigt många utgifter, man önskar att det bara flöt på 
och att det inte skulle behövas vakter, crusingvärdar, 
avspärrningar städning mm.

Samma regler gäller på den här crusingsträckan, som 
de som släpps in på fältet, dvs alla amerikanska bilar 
och alla bilar före 1976. Första året blir en test och sen 
får vi se hur vi skall styra det framåt för att det ska bli 
riktigt bra. För att en crusing skall funka bra så är det 
mycket som skall falla på plats och de mesta ligger 
faktiskt på de som crusar.

Crusingen i år är ca 1 km längre än tidigare 
crusingsträcka. För att crusingen skall funka så bra 
som möjligt är det viktigt att ni som crusar tänker på 
följande saker:

•  Om ni får motorstopp, knuffa undan bilen omgående
•  Stanna inte och stoppa trafiken för ev matintag eller 

matutsläpp
•  Stanna inte på vägen för att prata med kompisar
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•  Spela inte hög musik i närheten av bostadsområden, 
speciellt inte på nätterna, visa hänsyn

• Följ tempot som råder i crusingen
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SSince we will have to bear a very large part of the 
costs of order, security and cleaning, etc. in the city 

this year, now that the city of Västerås does not support us in 
the same way as before, we will have an extra cost of about 
600 tkr. We expect to be able to get some of this by selling 
cruising passes, just like many other cruisings in eg Lidköping, 
Falkenberg etc., and the rest we will try to finance in other 
ways. The price for the passes will be 100 SEK/car for the 
whole weekend and will be sold at the entrance to the swap 
meet at Johannisberg, at Johannisbergs camping,at Autotec 
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Saturday from 17.00,. Our aim is not to make money from a 
cruising that we don’t want to be organizers of, but we don’t 
want to pay for it either. Believe us, there is a lot of work 
around the cruising and there are a lot of expenses, one wishes 
it just flowed and that there would be no need for guards, 
cruising hosts, cordons, cleaning etc.

The same rules apply on this cruising route, as those who 
are allowed on the airfield/swap meet, i.e. all American cars 
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•  Do not play loud music near residential areas, especially not 
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• Follow the pace of the cruising
• Take care of each other
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To be married, renew your marrige or get christening on Västerås Summer Meet is 
both simple and atmospheric. Its good if you tell us before you are coming but its not 
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Grytavägen 1, Västerås. 021-81 61 50. ica.se/kvantumvasteras

Läs vår meny

Följ oss!

Förutom burgare gjorda på 
nymald högrevsfärs har vi 
alternativ för dig som hellre 
äter kyckling, vegetariskt eller 
veganskt. Alla gjorda i butiken 
och av bra råvaror. Förutom burgare 
har vi bland annat pizzor av olika 
slag och kebab. 

HAR VI VÄSTERÅS GODASTE 
HAMBURGARE? 
Det tycker 
många av 
våra kunder!

Tel. för beställning 
021-81 61 43

SISTA BESTÄLLNING 
KL 19.45

Reservation för  
väntetid.

Smack har  
öppet 8-20  
alla dagar
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Tack
till alla sponsorer som är med och stöttar Västerås Summer Meet!


