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"Jag kan inte bli mer nöjd", säger Evert Strandell.

Sök

Foto: Paul Madej
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Efter över 50 år gick drömmen om en Ford Mustang i uppfyllelse.
På måndagen lastades en röd Mustang av 1966
års modell av i korsning Granvägen-Röda Gatan i
Berga. För Evert Strandell var en lång väntan
över.
– Nu sitter jag nog här i bilen på parkeringen hela
dagen. Man ska aldrig ge upp sin dröm, säger han
och skiner som en sol.
Drömmen om en Ford Mustang har han haft sedan
han åkte i sin kompis Mustang som 20-åring.
– Jag tänkte att en sådan skulle man ha. Det var
en cool bil. Men jag har inte haft möjlighet att
köpa en förrän nu när jag är 74, säger han och
startar V8-motorn så att det dånar på Röda
Gatan.
Vad är det som är speciellt med just den här
bilen?
– Jag tycker att den är snygg. Det här är den
vackraste bilmodellen av alla, tycker jag. Det
bästa med en veteranbil är känslan. Den går
knappt att beskriva. Den påminner mig om när
jag var ung. Det enda som möjligen inte är bra
med en sådan här bil är att den inte har någon
katalysator.
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"Jag ville att det skulle vara just en röd
cabriolet. Det tycker jag att det ska
vara på en sportbil", säger Evert
Strandell.
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Evert Strandell har låtit importera sin Mustang
från Maine i USA genom ombud. Den har skeppats
från New Jersey till Göteborg för att sedan köras
på biltransport till Kalmar.
– Det har varit en orolig tid. En biltransport kan ju
köra i diket och en container på ett fartyg kan ju
hamna i sjön om det blir sjögång. Det känns gutt
att den är här nu.
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Det är detaljerna som gör bilen.

Vad säger sambon om affären?
– Jaa, säger Evert Strandell.
– Hon har väl inte varit drivande i det här precis.
Nu blir det besök på cruiserträffar runt om i
Klassisk front.
landet.
Och när han kör lyssnar Evert Strandell helst på
Rock n’roll.
– Jag har många favoriter, men det är klart att Elvis är kungen.
– Jag kan inte bli mer nöjd, säger Evert Strandell.
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2014-05-30 16:40

?Man ska aldrig ge upp?

3 av 3

http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/(4292111).gm#.U386zfnD9_...

0 Kommentarer

© Barometern Oskarshamns-Tidningen. Allt material på Barometern.se och Oskarshamnstidningen.se
är skyddat enligt upphovsrättslagen.

2014-05-30 16:40

