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Som nybliven ordförande för Hallands 
Fordonsveteraner kanske det är på sin 
plats att presentera mig. Jag heter Sterner 
Josefsson och är en pratglad Bohusläning 
i förskingringen. Jag är 58 år så tyvärr 
måste jag väl jobba några år till innan 
det kan bli dags för fritidssysselsättning 
på heltid. Jag växte upp på Orust på en 
TAXI-station med både bussar och bilar. 
Dessutom hade mina föräldrar en bensin-
station, så oljan kan man säga att jag fick 
med modersmjölken. Har varit bosatt i 
Halmstad sedan 1977. Själv är jag ägare 
till 2 st Volvo 830-bilar en 832-51 som 
har gått som TAXI i Torup, dåvarande 
ägare var Karl-August Svensson. Den 
andra är en 832S-53 en Disponent Ma-
roonröd. Jag är sedan 3 år tillbaka också 
ordförande i Storvolvoklubben. Resten 
kan vi kanske ta en gång vi träffas om 
någon är intresserad.
Jag åkte till årsmötet på Lizzies Café 
med inställningen att lyssna. Nu blev 
det inte så. Efter inledningen stod det 
kart att klubben endast hade en v.ordf. 
i styrelsen, då togs det en paus för fika 
och under den tiden lobbades det flitigt. 
Resultatet blev att jag blev ordförande, 
Per Svengren v. ordförande, Lars Hed 
sekreterare, Patrik Cajliden ekonomi-

Ny styrelse - nya funktionärer
Nu när klubben fått en ny styrelse så är 
det naturligt att det är den nya styrelsen 
som ska välja funktionärer till klubbens 
olika verksamheter.
De uppdrag jag haft för tidigare styrelser, 
som redaktör för Fördelardosan samt 
rallygeneral för Västkustrallyt 2015, står 
därför till den nya styrelsens förfogande.
Jag kan inte förneka att uppdragen givit 
mig många nya trevliga bekantskaper 
och jag har blivit delaktig i ett flertal 
trevliga aktiviteter.
Tack också alla som bidragit med text 
och bild under mina redaktörsår!

Lars Rendahl

Hallands Fordons-
 veteraners styrelse

Ordförande: 
Sterner Josefsson Tel 0702-320 323

e-post: sterner@centurium.se
Vice ordförande: 

Per Svengren Tel 0709-10 35 50
e-post: svengren@spray.se

Sekreterare:
Lars Hed 070-356 34 30

Ekonomiansvarig: 
Patrik Kajliden Tel 070-344 47 11

Arrangemangsansvarig:
Bengt-Arne Johansson 070-374 95 25

Om du vill MHRF-försäkra ditt fordon 
tar du kontakt med någon av nedanståen-
de besiktningsmän för en besiktning av 
fordonet. Huvudansvarig besiktningsman 
och utbildningsansvarig är Bengt-Arne 
Johansson.
Besiktningskostnad 200 kr per fordon + 
bilersättning enligt statlig norm

Fordonsbesiktning

B-A Johansson . 070-374 95 25
Rickard Andersson 0430-621 81
Anders Bertilsson  035-396 88

Lars-Inge Karlsson 070-5370748
Roger Åkersten 0708-770188

Besiktningsmän

FEM på nya äventyr!
ansvarig och Bengt-Arne Johansson 
arrangemangsansvarig.
Därav  FEM och ett äventyr kommer det 
med all sannolikhet att bli. Dock lever 
jag efter en devis nämligen “Om alla 
gör något, slipper en göra allt”. Det är 
ju trots allt VI som är Hallands Fordons-
veteraner.
Idag har termometern skvallrat om att 
vi snart har våren i antågande och med 
den kommer det ut en hel rad med gamla 
minnen och klenoder på våra vägar. Det 
är något som jag ser fram emot, för visst 
blir man glad när man ser en “gammel-
bil”. Det är ett stycke kulturhistoria som 
är värd att bevara.
Jag hoppas att ni alla stöttar den nya 
styrelsen och ger oss en chans att leda 
klubben framåt det kommande året.
Vi ses!
Sterner Josefsson

Försäkringsfrågor - 
MHRF
Har ni några frågor rörande MHRF-
försäkringen ringer ni till klubbens 
försäkringsansvarige och det är Bengt-
Arne Johansson tel 070-374 95 25

Aktivitetsidéer
Har ni några idéer om utflykter, grillkväll-
ar, rallyn, studiebesök osv finns det nu i 
styrelsen en arrangemangsansvarig, som 
kan ge besked om omedelbart besked om 
klubben har möjlighet att sponsra idén. 
Du, som är på alerten ringer Bengt-Arne 
på tel 070-374 95 25 och berätta om vad 
du vill göra.
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Nytt från styrelsen
 - En framställning har gjorts till Skatte-
verket om en omprövning av föreningens 
betalda skatt under perioden 2010 till 
2014. Om denna hörsammas kan för-
eningen återfå inbetalad skatt omfattande 
ca 10 000 – 15 000 kr. Beslut kommer 
under 2015.
- MHRF-frågor och stämma
Per Svengren och Bengt-Arne Johans-
son deltog i MHRF:s stämma i oktober. 
Förändringar kan komma avseende 
besiktning av fordon. Det diskuteras att 
veteranfordon skall kunna besiktigas vart 
tredje till femte år beroende på ålder. 
Dock nämndes att besiktningsföretaget 
Carspect driver att alla veteranfordon 
skall besiktigas varje år. Beslut dröjer 
sannolikt flera år.
- Reseverksamhet
Under året anordnas två resor: en till 
Oslo under våren och en till Göta Kanal, 
Motala och Linköping.
Beslöts att föreningen sponsrar delta-
gande betalande medlemmar med 200:- 
på en av resorna.
- Korvvagnen
Lars Hed har kört korvvagnen till vin-
tervila i Skogaby och skall under våren 
registrera och besiktiga vagnen så att den 
kan användas vid Västkustrallyt.

Nu kan vi flagga 
på våra träffar!

Under vintern har styrelsen köpt in 4 st 
strandflaggor som är tänkta att användas 
när vi är ute på bilträffar och när vi stan-
nar  för kaffe- och matraster under våra 
utflykter.
Flaggorna är till för alla HFV-are, så ska 
du ut köra någonstans där du samtidigt 
kan göra PR för vår klubb så ta med en 
flagga!
För närvarande finns tre flaggor i klubb-
lokalen i Lilla Tjärby och en finns uppe 
i Tvååker.
Flaggorna sätts fast i marken med en 
jordskruv (mycket lättare än vad man 
kan tro). Flaggorna ligger i en väska och 
ihopfällda är flaggorna ca 90 cm. Ihopsatt 
blir den hela 4 meter och 30 centimeter. 
Styrelsen valde en hög flagga för att vi 
ska synas bra när vi flaggar
Kontakta någon i styrelsen för att få 
tillgång till flagga. Telefonnummer hittar 
du på sidan 2 i denna tidning.

Nils-Erik Nilsson premiärvisar strand-
flaggan

Signalhornet i 
tryggt förvar

Carl-Åke Jensen, ordförande i 
MC-Veteranerna i Kungsbacka
Snart är det vår och då är det dags för 
Signalhornet att färdas söderut mot 
Våxtorp och sin rättmätige ägare Göran 
Martinsson.
Ännu är det inte bestämt när färden ska 
börja och vilka som ska föra klenoden 
hem. På vägen upp körde Slöinge Slöp-
pers, Älvsered Moppers och Assbergs 
Mopedsällskap olika delsträckor och 
under vintern har Signalhornet förvarats 
i MC-Veteranernas klubblokal i Kungs-
backa.

Hej Hallands Fordonsveteraner!
Vi har gjort ett kund nr, 303319, som är 
kopplat till en rabatt på 10%, mot upp-
visande av medlemskort för era med-
lemmar. Hoppas att det kan vara något 
som uppskattas!
Rabatten gäller i alla våra halländska bu-
tiker, dvs  Kungsbacka, Varberg, Falken-
berg, Halmstad och Laholm.
Välkomna in!

Ny förmån

Filmkvällen 28 jan
Tretton HFV-medlemmar, varav två 
kvinnor, hade uppmärksammat att Roy 
Andersson arrangerade en filmkväll på 
Soldathemmet i Halmstad.
Roy började med att visa en mycket 
intressant film med stylade lastbilar. Det 
är helt otroligt vad man kan göra med en 
lastbil och ändå använda den som det ar-
betsredskap det ändå är. Filmen innehöll 
också en intervju med Svempa, Sveriges 
kanske mest kända lastbilsdesigner.
Efter kaffepausen blev det en film med 
70- och 80-tals bilar som producerats 
av tidningen Klassikern. En fantasisk 
husbil, gjord på ett Saab-chassi hade hu-
vudrollen i filmen. Där missade ni något 
alla ni som inte var på plats.
Tack Roy för allt ditt engagemang för 
att göra filmkvällarna till en upplevelse!

Bussresan till Oslo blir 
inte av.
Alltför få medlemmar visade sig intresse-
rade av denna resa, som därför ställs in.
Jag hoppas komma tillbaka till hösten 
med ett nytt reseförslag.
Lars-Inge Karlsson, Långås



Ett väldigt spännande projekt är gjort.
Lite bakgrund kanske
Mångårige medlemmen i HFV, Sven 
Strömberg, har i sin ägo haft en Oldsmo-
bile Sport cabriolet 1938. Bilen inköptes 
redan 2010 vid en auktion hos Toveks. 
Kördes lite av Sven och Birgit och stall-
ades sedan in i Sven´s  fina verkstad för 
lite justeringar som behövdes.
Sven hade noterat att topplockspackning-
en behövde bytas , detsamma för vatten 
pumpen, annars funkade bilen väldigt 
bra. Och tiden gick, som den ju gör. 
Bilen blev inte klar, detta på grund av 
att Sven hade andra projekt som låg före 
i ”pipeline”.
Vad hände sedan?
Jo, skribenten ,alltså jag, fick kontakt 
med en man som heter Per Nordblom 
som sökte en bil i denna årsklass och typ. 
Jag drog mig då till minnes Oldsmobilen 
och dess fina skick, i Sven´s  verkstad, 
från ett reportage om Sven och hans bilar 
som Ni läst i Fördelardosan nr 103.
Efter lite telefonsamtal och diskuterande 
så kom de båda, Sven och Per, över-
ens om att ett köp kunde vara nära 
förestående. Pelle satte sig i sin Jaguar 
och styrde kosan mot Laholm för att 
titta på bilen. Efter lite titt och lite disk-

uterande så hade Per bestämt sig;  Ja, jag 
köper den!
Efter lunch hos Sven o Birgit tog vi oss 
en tur för att bese Sven´s  övriga bilar 
och Pelle, som skulle övernatta på det 
berömda Stadshotellet i Laholm, bad att 
få bjuda Sven och mig på en middag. 
Detta accepterades ganska omgående 
och dealen var klar. Oldsen hade fått en 
ny ägare.
Vem och varför?
Den nye lycklige ägaren till Oldsmobilen 
är en man som har ett långt förflutet på 
olika positioner i Svenskt Näringsliv. 
Från och med slutet av 2014 är han 
dessutom medlem i Hallands Fordons-
veteraner. Hans namn är Per Nordblom.
Boende utanför Nyköping fann han att 
hans byggnader passade bra till att hysa 
ett antal äldre bilar och då hans son dess-
utom var extremt bilintresserad så var det 
ju klart. En samling bilar skulle inköpas. 
Oldsmobilen blev alltså en i samlingen 
som redan bestod av Bentley S2 1960, 
Chevrolet Touring  cab 1928, MB 190 
SL 1958, MB 300 CE Cab, MB 560Sec 
,BMW 850 V-12 och ett par Jaguarer 
m.m.
Varför just denna bil ? 
Jo Per berättade att han , när han var liten, 
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Oldsmobileprojektet

Per Nordblom, mycket nöjd ny ägare till Sven  Strömbergs gamla Oldsmobile 

åkt i en av familjen ägd Oldsmobile, vars 
första ägare var en inte alltför okänd 
person, Greta Garbo.
Vad skall då den nya bilen hos Pelle heta? 
Jo, Garbo, naturligtvis.
Åtgärdspaketet
På en 76 år gammal bil finns det ju alltid 
utrymme för lite förbättringar. Inn-
an  bilen skall transporteras mot Per´s  
domäner beslöt han därför att en del 
skulle åtgärdas på bilen.
Jag rekommenderade då Madsens Auto-
teknik för den mekaniska biten och A- 
Design i Laholm, Sten Olofsson för att 
fräscha upp klädsel, sufflett och mattor.
Båda dessa herrar är ju proffs inom sina 
gebit och vi , Pelle o jag, är övertygade 
om att resultatet blir som vanligt,  d.v.s. 
mycket bra.
Bilen har också veteranbesiktigats här, 
genom den kände besiktningsmannen 
Richard Andersson (Oldsmobilefantast), 
så att allt är klart innan Oldsen fortsätter 
norrut mot sitt nya hem.
Arbetet med att göra den klar kommer 
att följas upp och presenteras vidare i 
Fördelardosan.
Bilen
Bilen är en Oldsmobile Sport cabriolet 
från 1938 med ”Rumble-seat” (svär-
morslucka på svenska) som sålts ny i 
Sverige. Detta är en mycket unik bil, 
enligt säkra källor är detta ett av två rull-
ande exemplar i Sverige.
Har fått veta att denna är en av de 136 
exemplar som exporterades 1938. Totalt 
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tillverkades 1001 exemplar.
Den såldes ny av Hans Osterman AB i 
Stockholm, Sveriges största bilhandlare 
vid den tiden. Kända bland annat för 
de berömda Marmorhallarna på  Birger 
Jarlsgatan  i Stockholm. Osterman 
fanns där sedan de startade 1920. Den 
nya utställningshallen invigdes sedan 
1939. Hallen benämndes  Marmorhall-
arna på grund av sin för tiden exklusiva 
byggnadsstil. Hans Osterman AB hade 
agenturen för de flesta amerikanska bilar, 
bl.a. Oldsmobile.
Bilen är en tvådörrars cabriolet med en 
sexcylindrig sidventilsmotor på 95 hkr 
och enkelförgasare, den är i , för sina år, 
ett fantastiskt bra skick. Då den såldes 
ny i Sverige hade den en  mörk, röd brun 
färg som hette Agate red . Bilens fälgar 
var svarta med centrumdelen lackad i 
Agate red. Klädseln var i  rött läder.  
Suffletten som nu, beige. Totalvikten är 
1870 kg
Bilen blev helrenoverad någon gång på 
70- 80 talet. Den var vid detta tillfälle vit 
och fick då bland annat ny tvåfärgad lack 
samt motorn helrenoverad.
Drivlinan är en rak sexcylindrig sid-
ventilsmotor, treväxlad växellåda med 
golvspak (fanns också mot tillägg en 
halvautomatisk låda kallad  AST, auto-
matic safety transmission). Däckdimen-
sion 6/50/16.
Ägarehistorik
En bil från 1938 har givetvis haft en del 
ägare, Jag har försökt att spåra dessa och 
kommit fram till följande:
Bilen såldes ny till en baron Kurt 
Drachenfels i Stockholm den 12/9 1938, 
näste ägare var  AB Finanstidningen i 
Stockholm detta var 8/12 1943 och de 
hade bilen till 1950 då den såldes till en 
man vid namn Karl Svensson i Mariehäll.
Han hade den i 3 år sedan var det dags 
för Fru Ann Marie Nýren i Sundbyberg 
att ta ansvar för bilen. Det antecknades 
på reg.handlingarna att bilen huvudsak-
ligen skulle användas för affärsbruk i 
handelsbolaget TEKO.
Hon innehade bilen fram till 1960 då 
den köptes av Kurt Nilsson Vällingby 
som var bilplåtslagare till professionen 
(troligtvis kom hans yrkeskunskaper till 
nytta,bilen var ju redan här dryga 20 år)
Därefter kom Oldsmobilen till en Lito-
graf vid namn Ulf Uddenholm i Nacka 
som ägde bilen från 1961 till 1965 då 
den avställdes.
Efter detta datum och fram till 1982 då 

den registrerades igen av Gösta Nilsson 
som var företagare i Västervik finns inte 
mycket om bilens öden och äventyr.
Gösta gjorde en omfattande renovering 
av bilen med motorn helrenoverad av 
Jönköpings Motorverkstad (sista jobbet 
firman gjorde innan ägarna pensionerade 
sig), lackering i de nuvarande färgerna 
brunt och beige och använde den sedan i 
sin ägo  i 28 år. Gösta har många levande 
minnen från tiden med bilen. Under de 
28 åren hann han både med att renovera, 
träffa tidigare ägare och forska i denna 
bils, och 2 systerbilars öden och även-
tyr. Gösta slår med bestämdhet fast att 
det finns 1 likadan bil till kvar, denna 
”installad” i närheten av Ulricehamn. 
Detta innebär att ”vår” Olds. troligen är 
den enda rullande bilen i dag.
 Då Gösta hade fler äldre bilar togs så 
småningom beslutet att sälja bilen. Detta 
gjordes under 2010 och det slutade med 
att bilen köptes av Sven Strömberg i 
Veinge som köpte den på en Toveks 
auktion.
 För att så till slut, uppfräschad o fin, 
hamna hos HFV medlemmen Per Nord-
blom och ingå i hans samling av fina 
bilar.
Text o foto Arne Åkerblom

Träinredningar

Bertil Simonsson i sin hobbyverkstad
Ni som har bilar med träinredning ska 
veta att det i Margretorp, på södra sidan 
av Hallandsåsen, så finns det en person 
som specialiserat sig på att renovera 
träinredningar.
Naturligtvis har han också egna bilar 
under renovering. Bertil tar gärna emot 
besökare så om någon i klubben är in-
tresserad av att ordna ett studiebesök 
så ställer Bertil gärna upp och visar sin 
verksamhet.

Bilen levererades av min far Harald Jöns-
son. Bussen står uppställd utanför järn-
vägsstationen i Laholm. Mitten 30-tal ?
Matts Jönsson skickade fotot

Buss byggd på ett 
Chevrolet-chassi

Nu är det dags att skapa ett nytt kapitel i 
svensk bilkultur. En mötesplats för alla 
som håller den svenska bilskatten vid liv.
En träff där vi hoppas er klubb vill vara 
med. För ni är ju en väldigt viktig del i 
denna rörelse.
Er kunskap och ert engagemang är en av 
hörnstenarna i den svenska bilhobbyn. 
Nostalgia Racingdays startade 2014 med 
Racerhistoriska cupen. En deltävling 
som lockade hela 150 startande histo-
riska bilar. Det visade att intresset för 
det motorhistoriska arvet är stort och 
med vår samarbetspartner Nostalgia 
Magazine och deras engagemang
känner vi att det finns alla möjligheter 
att skapa ett nytt och brett evenemang 
för alla som gillar klassiska och sportiga 
bilar.
Nu utökas evenemanget 2015 till Nos-
talgia Racingdays & Classic Car Show 
med en stor avdelning för alla bilklubbar 
och mycket annat som har med bihobbyn 
att göra.
Mantorp Park har de geografiska förut-
sättningarna för att bli samlingspunkten 
alla. Med avfart direkt från E4:an är det 
lätt att komma till för både deltagare och 
besökare. Stora ytor och en infrastruktur 
skapad för just motorevenemang gör det 
bekvämt.
Varmt välkomna!
Peter Nordgren
Klubbansvarig, Nostalgia Racingdays & 
Classic Car Show
0708 525200
peter@retrorun.se
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Götakanal när den är som bäst!
Nu med ett Nostalgipaket som slår det mesta:
-Båtresa på Göta kanals bästa sträcka, besök på 3 olika museer samt 
övernattning på hotell från endast 1480:-/person!

Sträckan mellan Berg och Borensberg är unik, ingen annanstans kan man uppleva allt det bästa med Göta kanal på bara 
3,5 timmar. På vår rymliga kanalbåt M/S Ceres trivs de flesta.
Vi åker genom totalt nio slussar, åtta hydrauliska och en manuell som än idag drivs med handkraft. Utmed sträckan finns 
också elva broar och två fantastiska akvedukter. 

Resan på Göta kanal låter oss njuta av det magnifika Östgötalandskapet. Utmed kanalen finns flera olika trädsorter som är 
lika gamla som kanalen och det är inte ovanligt att de så kallade ”kanalfåren” betar vid vattenbrynet.
Det finns oändligt mycket att se samtidigt som du glider fram på kanalen och avnjuter en lunch från vår restaurang.

Nu kan ni som grupp kombinera båtresan med ett upplevelsepaket utöver det vanliga!
Vad sägs om tre museer på 2 dagar! Ni får chansen att besöka Museihuset i Ljung, en nostalgidröm för alla åldrar med vete-
ranbåtar/motorer, leksaker från alla tider (Modelljärnvägar, modellbilar m.m.). 
Efter detta är ett besök på Motormuseet i Motala nästa stopp och vi tittar in i ett av Sveriges finaste motormuseer. Som 
avslutning ingår även ett besök på Flygvapenmuseet i Linköping som visar Svenska flygvapnet genom alla tider, missa inte 
utställningen/historien kring den försvunna DC3:an!

Gruppriser från 1480:-/person!
Då ingår:
- Båtresa ombord på M/S Ceres med 1 klassig lunch inkl. dryck(läsk/lättöl) samt kaffe och kaka. Fika på Museihuset i Ljung. 
Entré till: Museihuset, Motormuseet i Motala samt Flygvapenmuseet i Linköping. Övernattning i dubbelrum(enkelrums-
tillägg 150:-) med frukost på hotell/gästgivargård i Linköping eller Borensberg ( Priset ovan gäller grupper om minst 10 
pers och med egen transport, priset avser boende i dubbelrum samt resa under säsongen 2015 dock ej Juli månad).

Vi kan även göra samma paket med transport för mindre grupper med max 8 deltagare! Kolla pris med oss!
Övriga paket eller resmål kan givetvis bokas genom oss vi skräddarsyr din Göta kanalupplevelse!

Kontakta oss för mer info
och bokning
www.pnprederi.se eller
0771-50 50 60

Vi syns på kanalen i sommar!

Övriga priser och resealternativ, 
se vår hemsida eller ring oss för 
mer information.
www.pnprederi.se eller
0771-50 50 60
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GRUPPRESA 
till Göta Kanal 
Är det någon som är intresserad av 
att vi även i år ordnar en gruppresa 
liknande den som beskrevs i För-
delardosan nr 106 till Göta Kanal, 
Motormuseet i Motala, Flygmuseet i 
Linköping och i år även till Leksaks-
museet i Ljung, så hör av Er till oss 
för vidare information. 
Det blir i så fall 22-23 augusti.
Föreningen kan bidra med 200 kr 
per betalande medlem. 
Tel  0430-281 50  eller via epost till
barbro.frida@telia.com 
Björn och Barbro Persson

Det finns en man i Laholm som benämns 
”Tapetseraren” och som under lång tid 
arbetat med att laga , restaurera, snygga 
till och nytillverka saker inom områden, 
möbler, bilklädslar, kapell m.m Med 
andra ord en Riktig hantverkare inom 
sitt område.
Han heter Sten Olofsson och har varit i 
branschen sedan 1986 då han startade sitt 
företag, A-design AB, efter att först ha 
utbildat sig  i skolmiljö (yrkesskola) och 
därefter  ha gått i ”lära” (Det gjorde man 
förr i tiden) i 6 år hos en firma i Halmstad. 
Därefter ansågs Sten, av ”mäster”, vara 
så duktig att han kunde stå på egna ben.
Det var då han startade sin verksamhet 
och fanns i olika lokaler i Laholm tills 
han slutligen hamnade i de lokaler han 
har i dag. Detta var 1998.
Under åren i arbete fann Sten att vissa 
saker var roligare än andra så när han får 
ge sig i kast med bilar och dess inredning 
mår han som bäst. Att få demontera och 
göra om och montera en välsydd klädsel 
i en gammal bil är ett arbete där hans 
yrkesskicklighet kommer fram.
Han håller just nu på att färdigställa ett 
jobb på en Pontiac 1936 där hela klädseln 
sys om, en Oldsmobile Cab 1938 skall få 
matta och sin klädsel uppfräschad och i 
verkstaden stod stolar till en Mercedes-
Benz väntande på lite skinnreparation. 
Välkände HFV medlemmen Rune Nils-

Sten Olofsson, Laholm

son har beställt nya mattor till sin fina 
MB 450 SL.
En hel del på gång alltså, duktiga yrkes-
män har alltid jobb!

Sten Olofsson kollar Pontiacens säte

Vad skall vi fordonsveteraner tänka till 
om då? Jo att våra bilar ökar väsentligt 
i värde med en snygg och ren interiör 
och att det finns folk i vår närhet som 
kan hjälpa oss. Dessutom till ett mycket 
bra pris, kolla med Sten han ger Er gärna 
ett pris och goda råd om hur Ni får mest 
valuta för pengarna.
De uppmärksamma har kunnat se Sten 
på TV under januari – februari då han 
deltagit i Dokusåpan Farmen. Sten är 
en av de ”inkräktare” som kommer in i 
spelet efter att ha börjat på ”Torpet” ett 
så kallat förberedande ställe till Farmen-
livet. Hur det gick, ja det vet Ni säkert 
vid denna tidnings utgivning. Sten själv 
tiger som muren.
Han är lätt att finna, titta bara i Fördelar-
dosan, där finns hans annons.
Text o foto  Arne Åkerblom

Sten vid sin oumbärliga symaskin

Rallyfunktionärsfest

Lars Hed samtalar med sin bordsdam 
Britta Olsson

Den 24 januari bjöd styrelsen 2014 
års 35 rallyfunktionärer på middag på 
Barstugan, Tvååker. Ordförande Lars 
Hed tackade Tvååkersgruppen för två 
fantastiskt fina rallyår och berättade att 
de bl a inneburit många nya medlemmar, 
boende i norra Halland och han uttryckte 
sin förhoppning om att rallyt skulle få 
återkomma om några år.
Gerd Andersson, Eivor Johansson och 
Roland Peterson hade ordnat med pro-
jektor, rallyfilm och stillbilder från olika 
aktiviteter som rullade på filmduken 
under hela kvällen. Efter middagen blev 
den en lekfull tävling där deltagarna 
skulle pricka in olika orters kyrkor på 
en tom karta. Ett uppskattat inslag på 
en mycket trevlig kväll och en mycket 
mycket svårare uppgift än vad man kan 
tro. Finns det inga tydliga kännemärken, 
orter utsatta så är man helt klart ganska 
vilsen. En nog så viktig upptäckt!
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Hallands Fordonsveteraner
Styrelsen
Verksamhetsberättelse för verksamhets-
året 2014
Styrelsen för Hallands Fordonsveteraner 
avger härmed följande verksamhets-
berättelse för verksamhetsåret omfat-
tande tiden 2014-01-01—2014-12-31.
Allmänt
Klubben har under året haft 453 med-
lemmar vilket är nytt rekord. Under året 
har 30 medlemmar lämnat klubben och 
hela 53 medlemmar tillkommit. Den 
procentuellt största ökningen har skett i 
norra halvan av Halland, vilket är i linje 
med styrelsens ambitioner.
Styrelsen har under året haft 4 styrelse-
möten.
Styrelsen har under året bestått av 
Ordförande Lars Hed
V ordförande Per Svengren (rallygeneral, 
banchef)
Sekreterare Lars Hed
Kassör Kenneth Andersson (ansv 
matrikel och medlemsregister)
Ledamöter: Lars Johansson (klubbmäs-
tare, biblioteksansvarig)
Bengt-Arne Johansson (försäkrings- och 
besiktningsansvarig)
Maud Brink (webmaster)
Ove Norén
Vakant plats
Vakant plats
Suppleanter Hans Eliasson
Vakant plats
Firmatecknare har varit ordförande och 
kassör var och en för sig.
Styrelsen har haft som inriktning för 
arbetet att utvidga verksamheten norr-
ut i Halland och att därmed skapa 
möjligheter att rekrytera successivt fler 
medlemmar i norra Halland.
Som framgår av sammanställningen 
ovan har styrelsen haft tre vakanta be-
fattningar. Valberedningens ordförande 
anmälde på årsmötet att valberedningen 
varit i kontakt med etthundra medlemmar 
utan att få medlemmarna att ställa upp. 
Inte heller på årsmötet anmälde någon 
medlem intresse att täcka en vakant 
styrelseplats.

Styrelsen har prioriterat att genomföra 
planerad verksamhet på bästa sätt. Här 
har Västkustrallyt varit prioriterat.
Styrelsen har också prioriterat att skriva 
om stadgarna för att få en mindre styrelse 
och sålunda ge fler medlemmar möjlighet 
att göra aktiviteter på ett enklare sätt 
samtidigt som färre krafter skulle behö-
vas för styrelsearbetet.
Verksamhet som pga personalbrist fått 
begränsat stöd har varit sådan som inte 
varit planerad utan kommit upp som 
förslag under året, t ex reseverksamhet.
Besiktningsmän har varit  Anders Ber-
tilsson, Roger Åkersten och Bengt-Arne 
Johansson (sammanhållande).
Följande funktionärer har haft ett särskilt 
ansvar:
Valberedningen har bestått av Lars Ren-
dahl och Ingemar Birgersson.
Revisorer har varit Karl-Axel Jansson 
och Per Portinson med Lars Bergsson 
som suppleant.
Verksamhet
Årsmöte genomfördes på Bagarstugan i 
Tvååker måndagen den 24 feb med hela 
58 deltagare.
Ett extra årsmöte på Lizzies Café månda-
gen den 6 oktober såg hela 24 deltagare. 
Styrelsen fick här enhälligt sitt förslag 
till ändrade stadgar godkänt.
Fördelardosan har utkommit med fyra 
nummer. Två av numren har haft 16 sidor 
och två nummer har haft utökat sidantal 
till hela 24. Tidningen håller hög klass 
och är mycket uppskattad.

Verksamhetsberättelse för 2014

ett reportage om förstamajrundan som 
ett om tre olika MG med Najaden som 
bakgrund.
En resa till Herning i Danmark med 32 
deltagare genomfördes i mars.
Skållareds Marten inramar säsongen 
och har besökts två gånger, i april och i 
oktober, med vardera sju bilar.
Föreningens filmkvällar har tidigare haft 
ett lågt deltagarantal men har besökts 
flitigare under 2014.
Ett antal torsdagsträffar har arrangerats 
i vår lokal i Lilla Tjärby.

Vid MHRF:s årsmöte representerades 
föreningen av Per Svengren och Bengt-
Arne Johansson.
Föreningen har fått två artiklar införda i 
Halmstads lokaltidning Sju Dagar, såväl 

Fotografer på denna sida har varit
Per Svengren, Arne Brorsson, Arne Åkerblom, 
Lars-Olof Johansson, Nettan Johansson
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Verksamhetsberättelse för 2014

Under sommaren har ca 15 onsdagsträf-
far till varierande utflyktsmål genomförts 
med start vid Halmstad slott.

vanligt. En budkavle med ett gammalt 
och fint patinerat signalhorn har körts ge-
nom hela Halland med livligt deltagande 
av minst 100 mopedister och glatt humör. 
Traktorgänget har också haft ett antal 
träffar och kört många mil. Den 1 juni 
körde man den sjunde veterantraktor-
rundan med hela 73 (sjuttiotre!) traktorer, 
där föreningens medlemmar deltog, som 
bildade en flera kilometer lång karavan!

Mopedgänget har spridit blå rök över 
Halland under ett stort antal populära 
rundor. 30 – 40 tvåhjulingar har varit 

Säsongen för bilarna inleddes med en 
förstamajrunda kring Simlångsdalen 
och Torup med 48 bilar och ett nittiotal 
deltagare i kyligt men bra väder. En fin 
lunch på Torups Gästgiveri avslutade 
dagen.

Västkustrallyt kördes även i år med start 
och mål i Tvååker. Drygt 230 fordon 
var anmälda till rallyt som kördes i 
åtminstone inledningsvis bra väder. 
Tyvärr kom ett störtregn och förstörde 
prisutdelningen. Perfekta arrangemang 

gjorde dock som vanligt rallyt till succé! 
Stort tack till rallykommittén i Tvååker!
Den sedvanliga grillkvällen i Mellby-
strand ägde rum 25 juni i gott väder i 
motsats till året innan. Hela 42 bilar 
deltog, varav 10 konstiga (nästan nya 
bilar), och åtskilligt fler personer deltog.
På den sedvanliga grillkvällen på 
Vardagsmuseet i Gårstaberg, Ålstorp, 
träffades och trivdes ett drygt sjuttiotal 
medlemmar.
Vid Laholms stadsfest i mitten på juli 
deltog ett knappt tiotal bilar, några trak-
torer och en lastbil.
Ca 40 blänkande bilar, en lastbil och 
några MC visade upp sig på en av La-
holms köpmäns torsdagkvällar den 24 
juli.
Under sommarens torsdagkvällar har 
ett antal bilar och entusiaster träffats på 
Glasserian i Mellbystrand.
Ett antal bilar och medlemmar har bjudit 
de boende på tre äldreboenden i Laholms 
kommun på en mycket uppskattad åktur 
i sina bilar
26 bilar och 40 personer njöt av vädret 
och deltog i HFV:s träff på Falkenbergs 
motorbana den 13 september. Även 
söndagen den 14 sept deltog några eki-
page.
Utöver dessa planerade aktiviteter har ett 
antal spontana träffar, rundor och resor 
gjorts av medlemmarna, vilket visar att 
klubben fyller en viktig funktion som 
byggare av sociala nätverk.
Avslutning
Hallands Fordonsveteraners verksamhet 
är stor och mångfacetterad. 
Styrelsen konstaterar att vi är beroende 
av många ideellt arbetande medlemmar 
för att verksamheten skall kunna bedri-
vas på ett bra och trivsamt sätt.
Styrelsen vill på detta enkla sätt framföra 
ett varmt tack till alla klubbens hängivna 
medlemmar som på olika sätt hjälpt till 
att genomföra en bra och populär 
verksamhet!
Veinge 2015-02-05
Lars Hed, Per Svengren Kenneth An-    
dersson, Lars Johansson, Maud Brink, 
Bengt-Arne Johansson, Ove Norén
 

Fotografer på denna sida har varit
Per Svengren, Arne Brorsson, Arne Åkerblom, 
Lars-Olof Johansson, Nettan Johansson
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Pust! Det är måndag kväll den 9 juni 
2014, klockan är 19.30 och det är nästan 
25 grader varmt. Efter en snabb koll på 
trippmätaren konstaterar jag att det blev 
485 mil körda på tre veckor, helt utan 
problem. Inte illa med en 40 år gammal 
bil. Men vad är nu detta? Vi tar det från 
början...
Det hela börjar en vecka i oktober 
1976. Under loppet av 5 dagar inträff-
ar följande: undertecknad fyller 18 år, 
uppkörning för körkort och inköp av en 
begagnad Opel Ascona 19SR 1974 års 
modell.
Eftersom bilen aldrig kördes på vintern 
efter 1977 så har den inte behövt någon 
renovering eller omlackering utan har be-
hållit ett mycket fint originalskick. Åren 
går fort och 1994 var bilen 20 år gammal 
och då tyckte jag att det var dags att den 
skulle få en fin födelsedagspresent. Sagt 
och gjort, färden styrdes söderut med 
Nürburgring som första anhalt. Efter 
ett varv på nordslingan och ett besök på 
Nürburgrings museum gick färden vidare 

sälja bilen på 90-talet så blev den stående 
i mitt garage i nästan 7 år och helt plöts-
ligt hade bilen, som var nästan ny när 
jag köpte den, blivit veteranbil. Mycket 
märkligt. Nu började jag fundera på vad 
jag skulle göra om jag hade bilen kvar 
när den fyllde 40. Jag hade ju några år 
på mig att planera och sakta växte en idé 
fram. Jag skulle göra om samma resa 
som jag hade gjort 1994 men med några 
tillägg. Här följer en liten berättelse om 
hur det gick till när HDY100 fick en resa 
till Ascona i 40-års present.
Det är måndag den 19 maj och klockan 
är 05.00 en underbar sommarmorgon. 
Jag avverkar snabbt södra Sverige och 
Danmark och är i Tyskland vid 10-tiden 
på morgonen. Eftersom tanken hela tiden 

(http://www.automuseummelle.de/) 
ligger i lokalerna från en gammal mö-
belfabrik. Museet har ca. 180 bilar och 
därutöver även motorcyklar och annat 
intressant. Tydligen var jag inte den 
förste besökaren från Sverige. En viss 

Resan till Ascona med Opel Ascona

Framme vid målet, Hotel Ascona. Tyvärr alltför för dyrt på detta hotell.

till Opelfabriken i Rüsselsheim och däri-
från till Hockenheim och deras museum. 
Dagen efter besökte jag ett gigantiskt bil 
och teknikmuseum i Sinsheim. Därefter 
gick färden vidare söderut till München 
och oktoberfesten.
Några år efter 1994, när jag började an-
vända internet mer och mer och de olika 
sökmotorerna t.ex. Altavista, som kom 
1996, blev bättre och bättre, märkte jag 
att jag fick märkliga svar när jag sökte 
på ”Ascona” på internet. Jag trodde att 
jag bara skulle få upp bilrelaterade län-
kar, men istället dök det upp länkar till 
hotell och liknande. Det visade sig då att 
det även finns ett litet samhälle i södra 
Schweiz som faktiskt heter Ascona. Det 
var ju synd att man inte visste det 1994. 
Nåja, efter några halvhjärtade försök att 

Horst Griegers Ascona på födelseplats

Färjan på väg till Tyskland
har varit att inte åka autobahn, utan bara 
vanliga vägar, så viker jag av strax efter 
Puttgarden där motorvägen börjar. Strax 
därefter börjar det regna, typiskt! Ett regn 
som sedan håller på i två dagar. Inte så 
kul med tanke på att bilen aldrig körs i 
regn hemma i Sverige. Nåväl det är inget 
att göra, men det är inte så kul att tälta 
när det regnar, men det får gå i alla fall.
Efter två resdagar kommer jag till det 
lilla samhället Melle i närheten av Os-
nabrück. Där finns ett bilmuseum som 
jag ville besöka. Automuseum Melle, 

Rex FM34 1952 på  Automuseum Melle
Carl Gustav och hans tjej Silvia hade 
tydligen redan varit där några år tidigare.
Från Melle gick färden vidare söderut 
till Dortmund där Automobilmuseum 
Dortmund (http://www.oldiemuseum.
de/cms/home.php) skulle besökas. Här 
finns ca. 50 bilar och ett antal motor-
cyklar i väldigt flotta lokaler. Detta är ett 
museum som du kanske inte skall åka en 
lång omväg för att besöka, men om du 
är i närheten så är det väl värt ett besök.
Nu hade jag tröttnat på att åka småvägar 
genom Tyskland, det tar helt enkelt för 
lång tid. Nu blev det autobahn ner till 
en campingplats i närheten av Koblenz. 
Eftersom det var torsdag innan långhelg, 
Kristi Himmelsfärdsdagen, så var det 
inte så lätt att hitta en ledig plats på en 
camping. Till slut hittade jag en enormt 
stor campingplats på en ö mitt i floden 
Mosel, vilket passade mig utmärkt med 
tanke på mina utflykter därifrån de kom-
mande dagarna.
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Fortsättning från föregående sida.
Fredagen den 30:e maj åkte jag en timme 
österut till den lilla staden Wetzlar där 
den tyska Opelklubben höll sin 43:e 
internationella träff för gamla Opelbi-
lar. På plats hittade jag två mycket fina 
svenska bilar, en Kapitän från 1959 
och en Kapitän från 1962. Eftersom 
jag själv åker en Ascona A-modell blev 
jag mycket förvånad över att bara hitta 
en enda bil av denna modellen som det 
var något vidare skick på. Ascona A i 
originalskick har tydligen blivit väldigt 
ovanlig. Andra Opelmodeller från denna 
tid finns det gott om t.ex. Manta, Kadett 
och Opel GT.

suttit på läktarplats i början av tävlingen 
åkte jag ut till olika delar av nordslingan 
istället. Det var en härlig upplevelse att 
åka runt på vägarna runt gamla Nürburg-
ring bland en massa sportbilar, veteran-
bilar och motorcyklar. Det bästa av allt är 
att man inte behöver betala något inträde 
på de publikplatser som finns runt nord-
slingan. Det var väldigt mycket publik 
och många trevliga bilar att spana in på 
vägarna och på de parkeringsplatser som 
finns runt banan. Men eftersom tävling 
pågick på nordslingan kunde jag tyvärr 
inte köra där själv, så som jag hade gjort 
20 år tidigare.

meter och det kan jag leva med.
Efter Rüsselsheim gick färden vidare 
söderut till staden Speyer och deras 
fantastiska Technik Museum Speyer, 
http://speyer.technik-museum.de/ . När 
jag kom dit visade det sig att man vid 
museets parkering håller bilträffar första 
söndagen varje månad under sommaren 
mellan 9.00 och 14.00 och jag hade råkat 
komma just en sådan dag. Visserligen i 
senaste laget men ändå, jag slapp att be-
tala för parkeringen. Tyska Opelklubben 
kommer faktiskt att ha sin stora träff, 44. 
Internationales ALT-OPEL Jahrestreffen 
14/05-17/05, här 2015.
I detta museum hittar du det mesta från 
riktiga ubåtar till ett exemplar av den 
ryska rymdfärjan och allt däremellan. 
Allt i kanonskick. Jag såg till och med 
en svensk J35 Draken. Om du blir 
överväldigad av allt och vill pausa eller 
ta en fika eller en öl, kan du göra det i 
skuggan under två stycken McDonnell 
Douglas F-4 Phantom, som jag tycker är 
ett av de tuffaste flygplan som någonsin 
byggts, och som står uppställda som två 
gigantiska solparasoller över museets 
uteservering. Coolt!

Här fanns även två mycket vackra gamla 
cabrioleter, en Kapitän med kaross från 
Gläser i Dresden och en Admiral, båda 
troligen från 30-talet.
Dagen efter åkte jag en timme västerut 
till Nürburgring där det kördes historisk 
racing i Historic Trophy på den gamla 
”riktiga”  Nürburgring. Anläggningen 
med publikområdet vid den nya GP-  
slingan har verkligen förändrats sedan 

Tysklands enda snygga Ascona A? Stod 
på Opelträffen i Wetzlar

jag var där sist för 20 år sedan. Det är 
kanske inte att undra på att de har prob-
lem med att få det att gå ihop ekono-
miskt. Anläggningen är numera enorm. 
I huvudracet, som som var ett 3-timmars 
långlopp och kördes runt den gamla 
slingan, deltog ca 200 bilar uppdelade i 4 
startfält vilka startade med några minut-
ers mellanrum. Glädjande för mig var att 
det i 3 av dessa klasser var det Opelbilar 
som var bland de snabbaste. Efter att ha 

Shelby Daytona Coupe. Läckerbit i 
depån på Nürburgring 

Gratis publikplats runt Nordslingan  
Nürburgring
Söndag morgon packade jag ner mitt 
tält och lämnade campingplatsen på ön 
i  Mosel och begav mig till Asconans 
födelseplats och alla Opelentusiasters 
Mecca, Rüsselsheim och Opelfabriken. 
Efter lite letande hittade jag så småning-

Technik Museum Speyer
om samma plats där jag 20 år tidigare 
hade tagit en bild av min Ascona utanför 
Opelfabriken. Nåja, det blev inte exakt 
samma plats på grund av att man hade 
stängt av den parkeringsplats där jag tog 
bilden 1994, men det skiljde nog bara 10 

Läcker motivlack på en DTM-mersa 
från 90-talet Motor-Sport-Museum 
Hockenheim
Dagen efter åkte jag till Hockenheim och 
deras museum, som jag även besökte 
1994. I detta museum finns mest täv-
lingsmotorcyklar men även några Formel 
1 och DTM-bilar. Från Hockenheim är 
det inte långt till Auto & Technik Mu-
seum Sinsheim, http://sinsheim.technik-
museum.de/ . Även detta museum 
besökte jag 1994 och det ligger bara två 
timmar från Speyer. Om museet i Speyer 
är häftigt så är  Auto & Technik Museum 
Sinsheim överväldigande. 
Mer om detta museum och den fortsatta 
resan i kommande nummer av Fördelar-
dosan.
Text o foto Horst Grieger
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Tjolöholmsmöte 
20 nov 2014
Våra ständiga researrangörer till bil-
utställningen i Tjolöholm, Roy och 
Gunilla Andersson var den 20 november 
inbjudna till planeringsmötet för 2015 
års utställning. 
Det blir några nyheter nästa år, bl a 
kommer insläppet att flyttas bakåt till 
06.30-08.30 istället för som tidigare 
07.00 – 09.00. Ett mer positivt besked 
var att det från och med nästa år kommer 
att finnas två infarter och två utfarter till 
området för att minska på köerna.
Utställningen 2014 blev rekordartad vad 
gäller både betalande publik och antal 
utställda fordon.

Bilder från Goodwood Revival 2014

Foto, alla bilder,  Per Svengren

3 timars endurance på Ljungbyheds flygfält, start 12:00
M O P P E R A C E

F l e s t  v a rv  v i n n e r ,  S e s  d ä r !

Anmä l a n  ä r  b i n d a n d e  o c h  s k e r  m u n t l i g e n  t i l l  G l e n n  p å  Yam a h a
e l l e r  t i l l  m a i l  t o d d e . n i l s s o n @ h o t m a i l . c o m .  a v g i f t  5 0 0 k r / p e r s o n .

B e t a l a s  k o n t a n t  e l l e r  s ä t t s  i n  p å  B G  5 9 9 8 - 9 8 9 7 .
t i l l t r ä d e  t i l l  o f F i c i e l l  e f t e r f e s t  p å  k v ä l l e n  i n g å r  i  a n m ä l a n .

A n m ä l  d i g  s e n a s t  d e n  3 1 / 3 !
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Under helgen 22 - 23 november 2014 
invigdes Hässleholms Modelljärnväg 
efter att ha legat nedmonterad i mer än ett 

Hässleholms modelljärnväg

år i väntan på att flyttas. Anläggningen, 
som nu  ligger i gamla miloverkstaden på 
Garnisonen, är på närmare 600 kvm och 

har ca 1200 m räls och 300 växlar. Där 
finns idag över 100 hus som är byggda 
efter originalritningar och foton och ca 
3 000 träd. Fullt utbyggt kommer det att 
finnas över 10 000 träd och ca 200 hus.  
Förutom Hässleholms station och delar 
av staden närmast järnvägen finns nu 
också delar av Tyringe, Västra Torup, 
Finja, Sösdala, Sandåkra, Tormestorp  
och Vankiva. Allt är som det var på 
1960-talet. Så småningom skall anläg-
gningen innehålla alla järnvägslinjerna 
inom Hässleholms kommun. Många 
kulturhistoriska byggnader som inte 
finns kvar i verkligheten har återskapats 
som de såg ut en gång. 
Föreningen har f n ca 120 medlemmar 
varav 25 - 30 är aktiva och träffas ett par 
gånger i veckan för att tillverka bygg-
nader, träd och allt annat som behövs 
till landskapen. Till anläggningen som 
den är idag har det lagts ner ca 100 000 
timmar under ett och ett halvt år. 
Som bilderna visar finns det förutom 
tågen även en hel del bilar och andra 
fortskaffningsmedel. Landskapen och 
vyerna är helt fantastiska och vi kan 
verkligen rekommendera ett besök. 
Under våren kommer det att vara öppet 
åtminstone en helg i månaden. För mera 
information om öppettider mm gå in på 
www.hmjf.se. 
Text o foto Barbro och Björn Persson
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Festlokal
Ska du ha fest och inte har plats hemma 
kan du boka klubblokalen kostnadsfritt. 
Nyckel kan du hämta hos Roland Ander-
sson som bor bara några 100 m från lo-
kalen. Roland har tel 0430-121 54 eller 
mobil 070-993 20 37.

Hjärtligt välkomna 
i klubben!

763 Leif Nilsson, Laholm
764 Lennart Rosander, Falkenberg
765 Per Nordblom, Stigtomta
766 Gert Olsson, Kungsäter
767 Lars Lindqvist, Hyltebruk
768 Mikael Andersson, Halmstad
769 Jörgen Andersson, Laholm
770 Håkan Törnlycke, Haverdal
771 Lars Persson, Laholm
772 Peter Jönsson, Halmstad
773 Tord Lundgren, Båstad

På-Gång Vårsäsongen 2015
den 18 april är vi inbjudna till Skållareds 
Marten, strax utanför Älekulla. Det är 
våra vänner i Tvååker som ordnat med 
denna aktivitet. Vi blir bjudna på kaffe 
och våffla/smörgås.
För mer info ring  Lars Rendahl på tel 
070-201 85 59 eller skicka ett mail till 
fordelardosan@gmail.com.
Nedan ser ni en liten karta som kan hjälpa 
er att hitta dit om ni inte varit där tidigare.

Som vanligt åker vi gemensamt till 
Tjolöholm den 24 maj och som vanligt 
är det Roy och Gunilla som håller i detta 
arrangemang. Obligatorisk anmälan om 
du vill stå ihop med dina klubbkamrater 
i HFV till Roy eller Gunnilla senast den 
20 april på tel 035-10 73 08.

För snabba utskick... 
Det snabbaste och billigaste sättet att 
sprida ett budskap till klubbmedlemm-
ar är via e-post. Men för att detta skall 
fungera måste klubbmedlemmar lämna 
sin e-post-adress till registeransvarig.
Du som ännu inte lämnat din e-post-
adress till klubben gör snarast via: 
info@hallandsfordonsveteraner.com

Skållareds Marten 
18 april kl 9-14

Vi samlas på Nettos parkering i Heberg 
kl 09.00 - 09.15 för att åka en runda på 
ca10 mil. Medtag kaffekorg! I år är målet 
hemligt, det enda vi vet är att det slutar 
med lunch.
Obligatorisk annälan om deltagande till 
Per Svengren på tel 0709-10 35 50 eller 
via mail svengren@spray.se senast den 
25 april 2014.

1:a maj-rundan

Tjolöholm 24 maj

Rallyt kommer även i år att videofil-
mas och kostar 230 kr.
Observera att rallyt i år är begränsat 
till 250 startande och att anmälan inte 
registreras förrän anmälningsavgiften 
är betald.
När 250 anmälningar är registrerade 
kommer detta att omedelbart läggas ut 
på hemsidan. 
Normalt är det ca 5% av anmälda eki-
page som inte kommer till start. Om det 
blir som 2014 finns det plats för ca 10 
efteranmälningar. Se vidare på inbjudan.

Västkustrallyt 6 juni!
Start o mål Falkenberg!

Grillafton 24 juni
Onsdagen efter Midsommar träffas vi 
hemma hos Ingegärd och Ingemar Pauls-
son för att grilla. Start kl 19.
För info ring Ingemar eller Ingegärd 
070-26 14 033 eller Rune 0430-250 56.

Plats Össjö Krog på Hembygdsföreningens mark i Klippan. Det behövs ingen för-
anmälan och på plats kommer vi att bjuda på kaffe och mackor. 
För ytterligare information ta kontakt med: 
Jan Tromark, downforceab@hotmail.com, Tel: 0708-205233 

Södra1:a maj-rundan
Vi samlas på Gröningen i Laholm kl 
10.00 för att köra en hemlig runda. Med-
tag fikakorg. Rundan avslutas med lunch. 
Anmälan senast 25 april till Kjell tel 
070-5102729 el. Hasse tel 070-3310050 Borg Veteran- og Nostalgi Marked

Søndag 26. april 2015, kl 10.00 – 15.00
Amfi Borg parkeringsplass Sarpsborg
Salg deler og produkter til bil, mc, moped 
og andre veterankjøretøyer, samt kuriosa
Gratis inngang, billige salgplasser, egen 
veterankjøretøy-parkering
Flere  opplysninger tlf. 0047 90 60 94 85 
eller 0047 98 22 03 48.  Eller her: http://
sites.google.com/site/borgmotorhisto-
riskklubb/terminliste/veteranmarked
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TILL SALU

A                                      ABTAPETSERARMÄSTARE
STEN OLOFSSON
Ängelholmsvägen 81
Tel. 073-919 88 22
Renoverar och klär om

MÖBLER * BIL * BÅT * MC
TYG * SKINN * KAPELL * LÄDER

DESIGN LAHOLM

L-A Åkerblom Marketing
Din bästa bilaffär

Säljer - byter - köper - förmedlar fordon

L-A Åkerblom Marketing Gränsvägen 7, 312 60 Mellbystrand 070-624 11 36

För information om bilar i lager se
www.laakerblom.seAnnonspriser företag

Helsida 1800 kr (190x270 mm)
1/2-sida 1000 kr (190x135 mm)
1 modul 180 kr (60x65 mm)
2 moduler 320 kr (60x130 mm alt 
120x65 mm)
4 moduler 550 kr (60x270 mm alt 
120x130 mm)
Tillägg för web-annons 20%. 
Annonsen publiceras på vår hemsida 
fram till nästa tidning utkommer. 
Fördelardosan utkommer 4 ggr per år, 
mars, juni, sept, dec.
Annonsbokning: 
Maud Brink tel 072-729 96 26
e-post: 
maudbrink@laholmsbredbandsbolag.se

Annonsering 
För medlemmar är en annons som rör 
vår hobby gratis. Kommersiella företag 
betalar annonser enligt vidstående pris-
lista.

Medlemsförmåner
Som medlem i Hallands fordonsvetera-
ner har du 20% rabatt på ordinarie 
priser hos Autoexperten. 
Du bor med 10% rabatt på Scan-
dic Hotels, gäller i hela Norden. Ra-
battkoden D000005043 ska uppges vid 
bokning och betalning.
Förmånliga fordonsförsäkrings-
möjligheter via MHRF.

Ny medlemsförmån!
10% på AD-Center i Halland. Medtag 
medlemskort!

Endast 220 kr inkl frakt.
Ring eller skriv till 
Lars-Inge Karlsson
Breåsvägen 9 d
311 03 Långås
tel 070-537 07 48
e-post: lars-inge.asigebuss@telia.com
Betalning görs till Varbergs Sparbank, 
konto nr 83881-004 129 515-5

DOLLY SÄLJES
fint skick. 1 000 kr
Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg, 
Heberg  Tel 0346-520 82

GARAGEPLATS 
uthyres. Varmgarage (7-10 grader) för 
uppställning av din bil, fram till 1 maj.
Vallbergavägen 63, Laholm
Kontakt: Mats Olofsson 070-509 46 52

UTHYRES

KÖPES
OLJESUMP
Till min Morris Traveller behöver jag en 
ny oljesump. Helst i gott skick. Alla olje-
sumpar till Morris/Austins längdställda 
A-motor och årsmodellerna 1953-1962 
är intressanta.
Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg, 
Heberg  Tel 0346-520 82

Diverse bildelar
Nya framskärmar till Opel Kadett 
årsmodell 1980-84
Nya bromsskivor SAAB V4
Nya bromsskivor Toyota Corolla år-
smodell 1987-90
Höger framskärm Golf I
Nya bromsbackar till Volvo 343
Armstöd,bak till PV 544, årsmodell 
1958-59
Beg kyl till Opel Omega 1987
Beg sidolister till Opel Kadett 1978
Beg stötdämparinsatser fram till Volvo 
240
Sven-Erik Andersson, Tvååker
0340-472 09, 076-107 96 48



AVSÄNDARE:
HALLANDS 
FORDONSVETERANER
c/o Lars Rendahl
Stråvägen 2
313 32 Oskarström

B FÖRENINGS-
BREV

PORTO

BETALT

Roger Åkersten har under hösten arr-
angerat några träffar i lokalen. Närmare 
bestämt torsdag varannan vecka (jämna).
Programmet har varit bilrelaterat och 
mycket uppskattat av deltagarna. Synd 
bara att inte fler tar tillfället i akt.
De bilder som visas, togs den 11 decem-
ber då 12 personer bevistade kvällen 
. Programmet för den dagen var, efter 

Aktiviteter i klubblokalen 2014

den obligatoriska ärtsoppan och kaffet, 
några intressanta Tyska filmer som Hasse 
Johansson tagit med sig. Rallyåka med 
gamla bilar, kul att se.
Roligt också att träffas och få snacka med 
likasinnade. Ett besök på torsdagkväll-
arna rekommenderas starkt. Torsdagen 
den 11/12 hade vi besök av två med-
lemmar från Glommen , Tommy och 

Lisbeth Bengtsson som verkligen upp-
skattade träffen. De kan ses i rallyfilmen 
från Västkustrallyt körande sin Bedford 
1950 pick-up. De lovade att sprida detta 
till andra.  En stor fråga är ju : Hur sprider 
vi detta  till ännu fler medlemmar? Tid-
ning, hemsida, mun mot mun är väl vad 
vi använder i dag. TIPS ?
Text o foto Arne Åkerblom


