
Hämtat från FaceBook. 
Handlar om bilar här men hoppet till MC-världen är inte långt. 

Tar med detta för att jag själv är uppvuxen i en generation (född 1950) där vi hade riktigt kul 

med både cyklar, mopeder, bilar och motorcyklar (i den ordningen) under 1960-1980-tal. 

Men vi fördärvade ingenting. 

Poliser på motorträffar var sällsynt, då de inte behövdes. Visst dracks det sprit då och då, men 

aldrig av föraren och att någon örlade omkring stup ful, störde och inte visst var den hörde 

hemma existerade i princip inte. 

Att hoppa på bilar, slå sönder vindrutor, pissa på offentlig plats gjorde man aldrig – man gick 

undan för att inte synas. Vi uppförde oss helt enkelt på ett sätt som accepterades och vi hade 

inget behov av att störa eller förstöra, varken för oss själva eller för andra. 

Att jiddra med folk i allmänhet eller polisen var inget som vi såg som något tufft. Tvärtom 

bara korkat och dumt. Men att dumma och göra bort sig idag verkar som att, då är man 

”kungen i stan”. 

Ja man kan undra när och var det gick snett? 

Det är kanske facit vi ser idag av den fria uppfostran. 

 

 
Tommy J-son Eriksson 
28 mars kl. 11:59 

Vill be er alla här nu! 
Kan ni snälla dela denna bild eller lägga upp den på era sociala medier? Detta måste få ett stopp 
och sånt här förvärrar bara mer för oss som vill och är seriösa! 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2900655660208796&set=a.1385629435044767&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCce1YqDSpseu631MPjvjM-t_6gIqmrDX8U-GIC26-h5v7OD_IBBw3FESGfC2L6qnonvkyjPENVV5LkbHFcYlVXec4aMNnMwhjMwf6KQShl0834A6bFy8mpjnWIqM-lGclpuqOS7pFv2xCbfkTFMtMAcJjxokxxm-DDGXFkYbJuFMcaEKuk0PzpxcmOUc8EytvYr-1nPpsH33d1-R13q1nrAQHXVm_pk-g6GbO407V9NZB-GJTapOYyn6ztjQsnCskFY7hcAzmb3HuEm4jBCkaAcYCjPlhIjSZuHxy40skn-mlk7bdGNw&__tn__=H-R


Artikeln hämtad från 
Chrille Tibba På Facebook 
20 mars 09:39 
 

Jag tänker inleda det här inlägget med rubriken " Vi ska ta tillbaka den riktiga bilkulturen ”! 

Bilar, Misshandel, Skadegörelse, Fylla, Minderåriga & Sexualbrott osv, Listan kan fyllas på ut av 
de innehåll som är så kallade " bilträffar " idag. Vart gick det fel & Hur har det kunnat blivit så 
här? 
På flera stora parkeringar runt om i vårat lilla land ser vi det som också händer i Västerås varje 
helg sedan månader tillbaka. Varför? Jag har några frågor jag vet att jag aldrig kommer få ett 
vettigt svar på för det finns inget vettigt svar! 

Varför väljer man att åka till en parkering, Korka upp, Bli fullpackad & Bete sig som ett sv*n ? 
Hur kan man se nöjet i att hoppa in ett biltak eller sparka in en framruta på en bil? Varför jiddrar 
man mot Polisen när dem ingriper mot er då det är ni som gör fel & Inte kan sköta er? Visst det 
finns säkert dem som sköter sig perfekt * all heder åt dem killarna & Tjejerna * men det är inte 
dem som sköter sig som är problemet i det här & Det är inte dem som sköter sig som drar ner 
hela bilkulturen i sk*ten . 

När man ser hur det ser ut på dessa så kallade " träffar " med just alla minderåriga berusade 
småbarn framförallt då börjar man undra, Eller undra...Det är lixom varningsklockor på det 
egentligen & j*vligt tragiskt. Vilken storebror/ Storasyster eller förälder vill se sin 12-13-14 åriga 
lillasyster / Lillebror dotter / Son kl. 23 :00 på kvällen fullpackad på en j*vla parkering? 

Javisst, många är unga & Hormonerna sprutar överallt men någonstans finns det väl ändå en 
spärr? Någonstans har många säkert också en liten gnutta ut av bilintresse innerst inne så varför 
inte utveckla det & Ta vara på det istället till något vettigt? Träffa gärna varandra på en parkering, 

Chilla, Häng upp & Ner, Ha trevligt & Sköt er så äre inga problem...Inte för mig i alla fall ! 
:) Jag tror nog att många ut av alla killar & tjejer på dessa träffar vet bättre. Jag tror nog dem flesta 
ut av alla killar & Tjejer på dessa träffar är hel goa egentligen men tyvärr..........Grupptrycket, 
Brännvinet & Uppmärksamhets behovet kan ta allt för många i fel riktning allt för ofta! Det är 
ingen ursäkt men det kan vara en ut av orsakerna bakom detta elände! 

Jag tänker inte vara som vissa vuxna & Gapa om att vi ska låsa in våra ungdomar........Aldrig! Jag 
tror på ungdomarna & Jag tror även på många ut av dessa ungdomar på dem här träffarna bara 
att dem kanske behöver en liten spark i arselet in på rätt bana istället för bilvärlden är som ett 
godisland! Ett godisland som står öppen för alla bilintresserade om man kan sköta sig så att 

säga! :) 

Att man i tidningar osv sätter rubriken " bilträff " på dessa träffar är som en känga mot oss alla 
seriösa bilintresserade, Crew & Team. Dessa träffar innehåller ingenting ut av det som en seriös 
bilträff gör & En seriöst bilintresserad har sin bil, Kör sin bil, Tar hand om den & Vill visa upp 
den utan grogg & En sönderslagen framruta! 

Jag älskar bilar & Allt som hör det till. Jag vill kunna inspirera andra också & Ge lite pepp att 

ingenting är omöjligt för det är ju endå j*vligt kul med bilar eller hur :) ? 

När Coronan är över ska vi ta tillbaka dem riktiga bilträffarna & Vi ska ta tillbaka den riktiga 
bilkulturen som inte innehåller blåljus, Glassplitter & Grogg. Vi ska visa att det är så j*vla nice att 
Nice glassa omkring på parkeringen en sommarkväll bland fina bilar & Trevligt häng där vi alla är 

som en enda stor familj!  

 


