
 Vad gjorde Anna och Bengt år 2017?    Lite smakprov nedan:

Januari började lugnt. Vi njöt av skön vedvärme och långa promenader. Bra böcker lästes.
Anna knypplade och vävde medan Bengt  sålde / köpte  bilprylar på Tradera.

IP-telefoni kopplades in och den gamla koppartråden åkte ut! Nu går allt via fiber! 

I februari blev 15 kubikmeter Leca-kulor markisolering under "Östra Flygeln". Nytt bjälklag
fick blindbotten av fibercement - ruttnar aldrig! Snickarna flyttade verandans ytterdörr.

I mars reglades innertak och väggar för isolering. Sedan tog snickarna paus till 2018.  Då skall
huset bli klart! Själva såg vi Leif Ahnlunds vernissage samt auktion i Hjältberga - trevligt!   



I april kom Bo och beskar våra gamla äppelträd - massor med ris och ved! Både sommarbilar
och cyklar plockades ut. Våren låg i luften, men påskens konstrunda blev kylslagen.

Maj kom med grönska och cykelturer, samt mycket skruvande på en 40 år gammal Rover SD1.

6 juni sken en varm sol och den tjuriga Rovern gick som en dröm T&R Surahammar. Det blev
många fler Rover-turer, men till Härnevi Bymarknad cyklade vi -  numera tradition! Midsommar

firades på vackra Djurö hos vänner - tack för inbjudan!



Juli gav 3 fina resdagar med vänner T&R Dalarna - textilier och hantverk var den röda tråden.
Sedan åkte vi samma Rover 75 till Dalsland. Många vackra platser vi aldrig tidigare besökt!

Augusti blev hektisk - många bilturer med vår 40-åriga Rover SD1. Tre dagar T&R Rättvik
med Classic-rallyt och tre dagar T&R Karlsborg med British Motor Meet. Populära Rebusrundan

samt Kulturer i Möte hann vi också med. Men det blev dåligt med gräsklippningen!

September bjöd på många aktiviteter, inledd av Trädgårdsdagen i Enköping och Konstrundan i
Nora Bergslag.  Kulturnatten i Uppsala,  Mat & Människor i Fjärdhundraland samt Klassiker på

Wenngarn var fina upplevelser, som vi hoppas kommer igen 2018. Och i "Östra flygeln" hann vi
frilägga det gamla innertaket samt få in EPS-cement vid stengrunden - en riktig milsten!



Oktobers höstsysslor innebar bl a att rulla in avtalade sommarbilar (alla platser uthyrda )
samt att blåsa alla höstlöv (ca 30 kubikmeter som vanligt). Sedan hög tid att packa inför....

....avresan till Madeira 4 november. Fem härliga veckor. Högst varierande väder och många
minnen rikare. Vi bodde som alltid på Quinta do Conde de Torre Bela, "vår" lilla bananplantage
med långt och anrikt namn. Hemma är vi sedan sedan 10 december. Snart åker vi iväg igen -

men bara ett par dagar över julhelgen. Sedan lovar vi att vara hemma "resten av 2017"! 
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