
Zonen Randers 
 Garagenyt nr. 41 november 2020 

Side 1 
 

Garagenyt nr. 41 

 

Synet der blev væk 
Desværre gik det ikke helt som garageholdet ville!!  Efter at de småting på 
Mercedes’en, der blev fremført fra synshallen, var blevet lavet, kørte den endnu en 
gang til synshallen i vished om, at vognen ville gå igennem syn denne gang; men AK: 
Bagbremsen ville ikke bremse ens på begge baghjul, og selv om det blev forsøgt at 
lægge bremserne til endnu en gang, var synshallen ikke tilfreds. Så tilbage til 
garagen med en beslutning om, at nu skulle de bremser altså laves ordentlig, inden 
den igen skulle til 
synshallen. 

Ud fra devisen ” 
brug ikke vold -  så 
hellere tage en 
større hammer”, er 
man gået i gang med 
at skille bremserne 
totalt ad, og her 
kunne man nu se, at 
det olie der kom fra 
bagtøjet ikke var 
fjernet helt, så der er 
ingen vej uden om - 
ny bremsebelægning skal der til!  For at få bremsebakkerne af, således at der kan 
komme ny belægning på, skulle også håndbremsen på bagtøjet skilles ad, og til det 
skulle så bruges den største rørtang man kunne skaffe, noget gas til at varme emnet 
på, og så en stor klaphammer. ”SÅDAN”. Da det hele nu er skilt ad, kunne man så se, 
at det som Zonen havde betalt MAN i Odense for, ikke var lavet, og de dele som var 
blevet udskiftet ifølge regningen ikke var udskiftet. 
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NÅ, men problemer er blevet til for at de skal løses, og det bliver problemerne med 
Mercedes´ en også. Eftersom det snart er jul, håber vi på, at der er nogen, der vil 
komme med lidt julegaver (læs nye bremsebakker) så vi kan komme videre. 

Når det snart er jul, er det også snart nytår, og det vil sige at der skal laves en ny 
kalender, så i kan se hvornår der foregår noget i Garagen. Og der er afsat følgende 
dage i Garagen det første ½ år: 

Januar: 12. og  26.  -  Februar:  9. og 23. -   Marts:  9. og 23. -   April: 13 og 27. -  Maj:  
11. og 25. -   Juni:  8 og 22. 

Vi starter som sædvanlig kl. 09,00, og vi går som regel hjem omkring kl.15,00. 

Der kan selvfølgelig godt komme nogle ekstra dage i programmet, og eftersom vi 
arbejder forskellige steder i Randers, er det lidt svært og sige, hvor vi er på de 
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forskellige dage, men er der nogen, der ønsker at komme og se hvad vi laver, 
er det nok en god ide lige at ringe til Lars eller Tom for inden. 

 

 

 

Fra hele garageholdet og bestyrelsen vil vi 
gerne ønske alle medlemmer af foreningen 
og deres familier samt foreningens venner 

 

En rigtig god Jul og et 
lykkebringende Nytår 
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