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EMTL;ÅND§ Y DTERA NBTLKLU BB
BOX 2045 831 02 ÖSTERSUND

TEITTLIIYD§ YETE/'IANT'TLXLUBA gom bi Idacles I97()
är en sammanslutning 8v nära 400 me«Jlemmsr med cirka
intres800 fordon, som vilt verka för abb Ilstsrlskt
B6nts fordon bevarssr r€gteUreras bill orginalskick
och bchålIee lnom länet. En'annan vlktlg aak för klubben; är at't olla
vl ncdlcmnar akall t,räftas oclt ha trevllgt tlllssmmane med våra gamla
fordon. t klubblokalcnl Bangårdsgetan !!, är det öppet ltus varJe nåtrdca kl. 19.00 - 22,OO. Där flnns klubbena blbllotak och orklv samt
krffcautomat och bröd. I garagedelen får merllemmar ltyra mekarpleteer '
son ncdlsm får Du Hotorhlstorlgke RIksförbuntleLs atora annonsbled
mad rnnongcr från hela Nordcn på prylar som JuBt Ou kenske behöver'
En cvcncnangekalcndar får Du också, innehållande alle årets evenemrng I hclc llotdcn. Son nedlem får Du ockeå, aftar mlnsI I års medlrmakap, drt nytta av den speclelföreåkrIng aom flnns I Skandia eller
Folkganr kontaktar Folks Boogh, Folke llimmlngBson eller Gösta Lindatröm'
I k lubbttdnlngen BACKSPEGELN, som utkommer kontlnuerllgt ' är annoncrlng koetnedefrl för alle mcdlcmmar I klubbar enalutno tlll MIIRF'
Klubbcns laatbll får hyrae av medlemmerne fUr 200 kr. per dag och
full tenk vld åteelänrnsndet, kontekte vår geragefogtlel Ändera Eklurrd'
Som rncdlcm får Du rabet t hog I AUr0-TJÄNS1, HEGcENES INDUSTn IBL^5TEn '

IMAKEMBAR,JERö PR(]DUKTER, KILREMSLAGRET, MORTEN MASKIN, HP-FÄRG, FRESKS'

LAlTlS och RESERVDELEN, samt rabatt6ret prls pä CLASSIC M0T0R genom
klubbens gruppabonnemang.
t{cdlcmaavglft fn. IO0!-/år, famllJemedlem- 2'tt-/är. Reg.evgtl-t lör tty
nrcdlcrn

eller återlnträde 50:-. En tidntnq/utaktck till

famlljen.

Hot uppvleande ev Dltt medlemakorL får Du köpa fernlljeårskort
tvAnS B ILHUSEUH.
KLUBBENS P05TGIR0K0NI0 NR: BB 52 Il
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0rdf . Sven Jern[.lerg, ös" 1287, BJ0 4t Ås
Tel. A6)/r0517 artr,06) /tZB0I0.
V.ordf . Folke [looglr;Aspås 2|,J47,BJ0 4U Krokom

Sekr. Åke JämtsätBr,Tel.0 6t/ t0597S
F rge rbäcken 6 ,I I L 46 iis te rsund.
Kaasör örJen Bergqvist, Arvesund,Br0 02 l'lattmar
Evenem6ng6R6v .LennErt Sandberg, Tel .U 642/1077t
Ra I I yän6v. Hikael E r lksson, Te I .0 G5/ IU4l67
Suppl.Hane Appelqvist rSven Asp rMats l-tattsson.
Revisorer: Yngve Boson oeh ehtister Elgendahl.
KlubbmsHåns Appetqvist,Hats MattssonpStig Nordn
Regist,retor Margåreth6 Bogg,TeI.06t/rr5Il.
Arkivarie FoIke Löfqren Te1.06J /4154t.
'

NYA GREPP!
NY REDAKTION, NY TIDNING, NYTT

FORMAT

Som a1la medlemmar redan

har informerats om i det, separata utskick som gjordes inför ut,stä1lningen har al1tså Jemtlands
Veteranbilklubb från och med detta nummer begåvats med en
klubbtidning med det nya namnet BACKSPEGELN i format A5.
Tidningen kommer i fortsättningen att framst,äIlas av en recia.ktionskommitt6 och tryckningen sker til1s vidare på Jämtland/
Härjedalens Idrottsförbunds tryckeri vilka även kommer att,
svara för adressering och utskick.
Att BACKSPEGELN kommer aLt utges med 4 nummer årligen innebär
att klubben inte behöver betala moms på de kostnader som uppsEår vid t,idningens tillkomst. Men å andra sidan kost,ar ju
4 nummer mera än 2 el-ler 1 numme r /är . Av denna anledning har
redaktionskommitt6n beslutat atE, BACKSPEGELN skaLl utgeä i
f ormaE A5 men att årets sist,a tidning, " julnumr€t " , s[al1 ha
ett mer påkostat utförande i det sLörre A4-formatet.
At t klubbens medlemmar har synpunkt,er på detEa mindre f ormat
tar vi för givet, och redaktionen emoLser brev med önskemåI
och synpunkter på tidningens innehåIl och utformning.
En fördel med format A5 är att adresslappen kan fästas direlct
på tidningen som a11t,så kan postbefordrä-s uEan kuvert. Dett,a
utföres därför direkt av tryckerieL.
BeEräffande innehå11et kommer redaktionen att, försöka hå11a ett
antal rubriker under vilka respektive ledamot i redaktionen
ansvarar för sitt inslag. överhuvudtaget skall BACKSPEGELN
åter89 JVBK-medlemmarnas förehavanden i garage, bodar och uthus
samt beräEta om deltagande i ra11yn r ffiär[nadär och utsEäI1ningar. A11a vi 1 redaktionen välkomnar
därför brev, bilder,
tips, annonser, påringningar e1ler vad som helst från er medlemmar. Skriv til1 klubbadressen el1er ring någon av oss
Slut,ligen vi11 styrelsen f ramf öra et t stort tack ti11 Sven
Sglylberg som under årens lopp lagt ner ett jät,tearbete med
tidningen Karburatorn som Svän främstäl1t i itort sett på
hand. v1_ hogpas dock att Sven även'i fortsättningen kan
98el
hiä1pa oss ibland med inslag i klubbtidningen.
!

Åte Jämtsärer
sekr.

|-

Vid JVBK : s sEyrel§emöt,e den 6 febr togs
beslut om något förändr ade s tad gar för
klubben. Ändringarna in nebär att §Z och
§10 har skriviEs om var för de nya s tadgarna
ingår i de t ta nummer av Backspegeln.

I,"illt
7

l.

J.
J.'J.
,t^rtrtrt

tr I nyhetsbyrån
hittar du stort
och srnått. Sådanf,§om är
viktigt att känna
till som medlem
och sådant som
är

J. .r.

Leif Andersson, tel 063 370 84 , har
garageplatser med mekmöjligheter aE t hyra
ut. Plats:' Slandrom, be1äget me11an
Marieby och fär;e1äget för Val"lsundsfärjan
på andra sid'an Stors jön från ö-sund setL.
***Jr*

kuriöst. f
A11a kLubbmedlernmar och kanske blivande
sådana hälsas välkomna ti11 vår klubblokatlgarage på Bangårdsgatan 55 (under NNP Maskins verkstad).
Lokalen är a11tid öppen på måndagsk.,rä11ar. FöruLom bilar i olika

stadier av renovcring f inns annat aEt studera. T ex biblict,ek
från de fles Ea av bilklubbarna i Sverige ,
inköpEa bilböcker , f otoalbum och in t,e minst pärmen med inkornmande post. Klubben får nämligen åtskilliga erbjudanden om förmånliga inköp av al.lt möj11gt samt information om träf f,ar,
möten och akEiviteter av olika slag som inte alla gånger hinner
komma med i Backspegeln.

med klubbEldningar

*****
Klubben har tidigare kunnat erbjuda collegeLröjor med klubbemblemet, ti11 f örsä1jning. Dessa är nu slutsålda men ny kont,akt
med leverantören kommer att tas och all.a som är inEresserade
av att köpa en ny fräsch tröja uppmanas att skriva en rad tiIl
klubbadressen eller ta kontakt med Anders Eklund tel 053så att vl får en uppfattning om hur många tröjor vi vågar
handla upp.
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när veteranbilarna rullade uE från uLstä1lningsha1len
för två år sedan, bestämde sig sLyrelsen för en ny utstäLlning våren L987. I oktober 1986 gjordes en förteckning över
tänkbara bilar som ej tidigare varit, med på någon av klubbens utställninEar. Då framkom det att det fanns ett gott
underlag f ör en ny ut,stä1lning. Förmodligen f inns det ytterligare bilar och motorcyklar som sku1le kunna vara värda atL
titta på. Före jul ut,sändes ett brev till samtliga medlemmar,
vilka inbjöds att höra av sig om de ville st,älIa ut sit,t,
fordon. När halva mars månad hade gått var det bara två fordonsägare som hört av sig.
Nu började telefonerna hos Yngve, Sven oeh Jan-Gunnar att gå
varma. Det gällde atf ringa runt tiI1 medlemmar som hade lämpliga f ordon f ör en utsEä11ning, Dessut,om måsEe bilder på och
uppglfter om bilarna samlas in för att, 1ämna.s ti11 tryckeriet,
i god tid. Detta för programmets sku11. Affischer hade också
tryckts upp.
Redan

Tisdagkvällen den 28 april började forrlonen rul1a in i Expo
Norr-hal1en. Kloclcan 17 fanns där fyra bilar och när klockan
närmade sig 2L var ett femt,ontal fordon på plats. Fler kom
under onsdagen och de sista anlände på kvällen den sist,a apri1.
Sven S polerade "halva" nat ten och så kom då första maj med
pressvisnlng klockan 10. Pressen var dock uE,e på demonstration
och dök in te upp f orrän på ef term j.ddagen .
Vid öppningsdags började så folk strömma in för att beskåda
de blänkande skönhe terna . Föru E,om f ordon kunde även en del
annat "veterant" ses. Stort intresse visades för den monter
med gamla foton vilka Folke L vi11e ha uppgifter om. En annan
intressant monter var Edvin Backmans med gamla radioapparater
och Srammofoner. Två annorlunda inslag bland a1la fordon.
Många damer beundrade de vackra kläderna på dockorna

vid husva$ls"\ipaget. Här fanns också vårens första björkar med spirande 1ov. En ny sorts korv premiärvisades också under utstaffgen. En Morris Minor-ägare började gri11a den på tisdaglit
kvä11 f ör att f å den f ärdig ti11 söndag. Redaktionen E,i t t,äae
Ei11 Morris-korven på 1ördagkvä11 men den verkade då rä E t
träig.
På 1ördagen var de t marknad och fas t försäl jarna var få
gjordes goda affärer (enl Mats M). Några av de större marknadsrävarna saknades dock. Lennart D ! Du mlssade några fina
1ame11er här.
_!ttldagkvä11ens bankett blev en trevlig

Underbart är kort.

men

kort tillstä11ning.

|{

Edvin Backman och hans apparat

Tommy

och Margarethas stiliga

husvagnsekipage

Ford Mercury 1951, Sune Carlsson

Christer Elgendahl

Dixi 1928, fvars

Bllrnuseum

Citroen B 11 1951, Hans Bertil

Rose11

SUMMERING

AV UTSTÄLLNINGEN -87

Eft,er en mycket kort förberedelsetid genomfördes våran
uEsEä1lning 1-3 maj med etE mycket gott, resultat både
vad beträffar det ekonomiska och det kvaliEetsmässiga.
TroEs att, vi konkurrerade både med hockey-VM och 1 mai
firande kan vi glädja oss åt ungefär samma net,to efEer
denna 3-dagars uEställning som efE,er 5 dagar för två år
sedan. Detta p I a at,t vi har varit återhålIsamma med
utgifterna. A11a som medverkade har gjort detta helhjärtat
och utan ersättning. Några som hade långt att, åka (ex vis
från Änge, Sveg etc) f ick eEt litet bidrag till bens j.n.
ALla funkEionärer och utstä1lare som kunde medverka fick
en matbit på lördagkväll. Medlemmarna i klubben fick i
ti11 utstä1lningen och många utnyttjade
år en fribiljet,t
den - dock långt ifrån alla.
Ett t,ack tilI alla som stälIde ut sina fordon och kuriosa.
A1la tyckte at t det 'var en fin utställning.
J.

G.

JONSSON

Foto: Jan Andersson

CMSLAGET
I backspegeln vid Vemdalens kyrka: A 2782,MAF Markranstädter
Automobil-Fabrik.
I sekLets början rullade många bilar hemmahörande
i Jämtlands Iän, omkring med A,Y och X nummer, beroende på att
i dessa Iän.0m någon Iäsare känner
bilarna inköpts hos försäljare
något om denna biI eIIer dess förare, var god kontakta:
tiII
FoIke Löf gren, Viltstråket
2), 812 00 Frösön. TeI. O6t/t+154r.

MC

I SIDORNI

UNIK VETERAN I LANET
Stig Nortin som annars är mest känd i bilsammanhang, har nu
böriat med ett motorcy!elprojekt. Det är an fyrcyli;åria
från ca 1914. Stig har fått överta.VXeJn ä, FN7
I?.dstjernan
sn
äIore s1äkting 3om köpte den rädan på 1O-ta1et. Den hade
då
ägts av eR farbror tiII denne. Agare dessförinnan var Bn Ante
0r?Bonl och han var tlorigen ocxiå förste ägar"Å.
Tyvärr saknes en heI Oel bitar, men gtig fr"r
gett upp
hoppet fijr det. För.varje gång han varit 6em tirlintesråktingän
och letat, har han funnit flei deIar.0ch det Iär finnas frång"
och vrår kvar att leta igenom. lvlen en viktig sek
It:: akrymslen
fattae,
nämligen motorn. Den såIdes någön gång Åar motorcykeln
bara betraktades 3om skrot. Ramen har IeIt enIeIt sågats-äv
framför främre motorfästet, och sen har resten av bakramen
skruvats 1oss. 5å hela bakdelen f örsvann tilJ.sammans med motor
och växelIåoa. Motorn på bilden tillhör en tidigare och
mindre
FN-fyra. Den har Stig bytt tilI sej för att ha Sor lämpfift
bv!esob jekt orn han hitt"I
någon soä har delar till hans -iX"f
0et trevliga med den här crke.In är att delarna som f inns, .
är i ett synnerligen gott skick. Den 1ånga tanken i mässini är
är helt rörIig och gasbelyåndition. Bland de delar som inte
t sidovagnschassi Bom suttit
ol finns däremot inte IängrB r
an bränt upp.
angelägen om tips som rör
et du något så når du honom

Forts. ltlC-Sidorna
man kan hitta
Oen här gången tänkte jag nämna-Iite.om ver naturLigtvi's
tiII sin qåmÄelcvkeI' .0et blir
nrilis"-d"iar
för
ri:rieir<nin9' mBn det.ksn vara tilr hjä1p
iå;;;=;riI;tå"åi.e
så
er
av
höra
att
väIkÖmna
ar
€ips
nal-;;;;;
ni
som
månoa. och
medlemmar'
övriga
tiIl
dessa
,ioareuefodra
Lån
;i;=;i
Västervik
c/o KjeII Helgessonr EIofls Backe 1' 593 00plesBllITICHK:s
-'-i;; Arkiv,
på broschyrer,inslruktionsböckerl
iotosi.tlopiär
tationer mm. [tlan säi;er främst tiIl de egna medlemmarnar mBn
mot pristillä9g och Eventuellt 1än9re leveranstid' säIjer
även tiII-medlemmar i andra klubbar' Katalogen över
man
't"pio.-uo,
rinnai i klubblokalen. vid förfrå9nin9ar direkt,
måste alltid ett adresserat och frankerat svarekuvert bif,o9as.
Auto Arkiv, Box 209, 686 00 Sunne 0565-13780
0eiaIer. Särsxifi värdeiuIlt är att man tar fram så många
dekaler tiII svenska cYkIar'
Hörber9/lYlc-däck 0418-32900
Brijderna
-en sektion
iåi:"r mest åäck till moderna mc' mBn har även
,.0-Oa"f tiIl äIdre cyklar. oi r finns både 18, 19 och 21
tums däck.

Tires AB 010-771365
RalIy
'-mej' mBn dom bör vara företaget
in fi"r. som är oprbvad av
man ska leta äIdre däck (vulsttyp) ho5'
(Ri:nnes) 060-1018C0
AB
- N.0.Rönne
[Ylan har även packKuI- ocn rjIIage". Au.n tumdimensioner"och
effektiv firma
nings*aterial äch annat nyttigt. Snabb även
är hjäIpsamma
mest tilL inoustrier, men som
"-r-iaf3"t
när det gälIer småorder.
FAG Kullager AB 08-860310
Kul- och ruIIager.
IYlotordelar 08-420545, 437O54
RofFes
"- gg""tiigen
och
en firma som har delar mest för japaneroyklar
chopper6, men oet finns mycket godsakBr För äldre
tär9t" och ekrar(måste
;;k'".å: någr.9"rir" på *"tLrv"r"l
iyvärr kIårtåckas om kromet ska hå1Ia), däck' sf?lTar'
dievämnen, kedjor och flaktiskt Iite motordelar tiII engelska
50-taIare.
Itlotor Höök/Sune Sanoström 0281-14006
Delar tiII svenska 50-taLs mc, Främst Rex med Villiersmotor'
Ueteran Car Service 08-260860
Lär ha mycket mer tiII gamla motorcyklar än man anar'
019-11?476
flC-Centralen
"- -n
g.rr.I Firma med ny ägare.0prövad av mejt men ennonserna
ser intressanta ut.
sPecialiserar
Sen har det ju dykt uPp en hel del firmor som
jag inte..ta UPP
sej-på vissa mårken eller IändBr. Dom tänkte på
att 9öra lBkIam
häir'eftersom dom brukar vara ganska duktiga
att nämna' är att
iå.'.":
sjäIva. Ett tips som'kan.vara värt prata.med
chopperr+O-ao.ir-ianga gånger kan ha nytta av att
fEr orisinalcvklar ökar hela tiden i dessa
ä;";;:-intre6seI
k;;a;"" och många Firmor har goda kontekter i USA, och kan
kanske övertalas att hjälPa tiII.
Nu håller papperet på att ta slut, så jag avslutar med En
rörnoppninq om att vi ses på Ope-FäItet den 13 juni'

-

EABASEBESUT

r slnlimsuND
A'If Hansson rBnovBrar sakta men
Eäkert sin 0odge
Brothers lrJooded
Sadan från 1927.
Kaross och ram var
i mycket dåligt
skick.

Instrumentbrädan

på 0odEsn.

Stiq Nilsson har

en Plercedes

Benz

224 SEb från -65
som bara väntar

på Iackering.

KaIle Roos betraktar sin tYlatchless
G 80 5 från 1952,
som sakta men säkert växer fram.

Per-Ät<e Persson drog fram sin Volvo P't, 444 DS från -52r

UR

garagemörkret för att eder utsände skulIe få bättre bilder.
5 står för SpeciaI, vilket b1. a. betydde annan än svart färg.
Det är faktiskt den duvgrå originallacken som är kvar här. Och
under stol- och dörrbverdrag finns originalklädseIn kvar.

Arne Edström har
just köpt en Harley
Oavidson av 1942

års model,I. Han
tänker bara skruva
ihop rrotorn och
åka i sommar innan
han rBnovBrar resten av cykeln.

r{
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VÄLKOMMtrN TILL OSS!
VI BLIR
ALLT FLtrR..
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Esbjörn Andersson

Glasätt 1221
832 OO FHÖSÖN
063 - 443 23
HUSQVARNA Mc -48
HUSQVARNA Mc -51
NV Mc 250 cc -52
HUSQVARNA Moped -52

Jan Andersson
Forellvägen 12
832 OO FRÖSÖN
063 - 433 93

Andersson
4

Per
Sune Bengtsson
Arågränd
Fröjavägen 10 F
831 71 ÖSrenSUND 832 0o FROSÖN
063 - 855
063 - 12 38 83
HUSQVARNA Mc -46
HUSQVARNA Mc -50

62

Ane Bergvall
Sjövägen 46
834 OO BRUNFLO
063 - 220 56
VW Pickup Flak -57

Ove Fritsborn
Bultvägen 9
831 61 ÖSrenSUND
063 - 1227 04
OPEL Rekord Coup6 -65

Lars-Göran Johansson
Kläppen 3047
830 51 OFFERDAL
0640 - 302 55
ADLER Junior -38

Tommy Jonasson
Norra Strandv. 16 E
832 OO FRÖSÖN
063 - 12 63 13
OPEL Rekord Coup6 -62

Jan Larsson

Per Lindblad
Frimans väg 139
832 OO FROSÖN
063 - 444 69

Örjan Lundberg
Ocke 1024
l
830 04 tuÖnslu

Nisse Nilsson
Rådhusgatan 121 B
831 46 ÖSrenSUND

Fröjavägen 10 C
832 OO FRÖSÖN
063 - 10 53 gg
STANLEY Mc

Knut Aström

Ö. Hantverksgatan 25 I
831 36 ÖSTERSUND
063 - 10 10 64

Nya familiemedlemmar:

Färnström
200

Birgitta
Finnsäter
830 47 TRANGSVIKEN
0640 - 400
F - Gustaf

Gunbritt Jernberg

Ösa lZBl
830 43 AS

78
063 - 305 7
Färnström F - Sven Jernberg
1

Lars-Erik Löfgren
Viltstråket 23
832 OO FROSÖN
063 - 432 0g
F = Folke Löfgren

NYA MEDLEMMAR
Bengt§son,
Fi
klubb,-Alla tre ä
Sune

on satnt Jan Larssonq

till Jerntlancls Veteranbil-

samtliga l-rån

gamla nrotorcyklar,

)

Esbförn Andersson och Sune Benglsson vld en ov Esbförns
€r1 NV från -52 och hons Husqvorno moped från -52.

rnolorcyklor,

Sttne Bengtsson äger två motorcvklar. bägee är av nrärket [Iusqynrrra. s k

Iröd-kvaräor, enTrån -46 på f18 cc,-ocli-den antlra frårr -50 ilå l2U

iVloiorcyklarnä, sotn är under renoverirfg, har Sune hittat i en larla i Ytterån.

*l;å:?r,:gen

cc.

Esbjörn Andersson har inte mindre än tre motorcyklar saurt en

på bil4ep,.Det äf en NV av -5!å1 rrlortgtl.
n_4
na visas på.bil4ep,.Det
rrprlgll. Motorn,
på 250 cc.
W-motoi. är nå
ee. Betecknineen
Beteekninsen NV står
slår för
fiir Nvrnans
Nvnrnns
}V-motoi,
nns i UppsaJi.
Upnsalä. NV-nrotorcykeln
ir käntl
sonr qn
en tåiili[gs.
täilinssNV-nrotorpylpln.fi
Bfu{rsorrr
motorcykel. Motorcykeln, §dln härstanlmar fån Ottsjön i Föllinge, är till sal[.
ock.så_två flusqvarlA-mq[orqyhlqr. Els k Svart-kyarna från -.ffi på
18 cc samt en sk Röd-kvarna från -51 pä 120 cc. Bägge är under renoverilrg.

Ilsbjörn haf
tr

IVtropeden,

soln yjs-a-s på bik!.e-n,.ärsp ll^Uqqvarna från -52 pä 40 cc. Denna

rnoped, som är körklai, har tillhiirt OIga I Kiittsjön.

Jan Larssoll har en oyanlig S0-t-als nro.toqcy[el med nrärket Stanley. Stanley är
en engelsktillverkad motoicykel. Den är körklar.
Det är-Sune som har värvat Esbjörn och Jan till klubtren, samticligt solrr han
själv gick rned.
Om någon har delar för salu till Husqyarna motorcyklar kontakla:

Sune

Esbjörn

063 - 12 38 83
063 44323
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VI HAR FLYTTAT
rRÅN

Karl-Ove Bergman

Lennart Edlund

Bo Göran Gustafsson

Peter Hoflin

Göran Jonsson

TILL

:

Prästgatan 56 A

Håkan Stölan

Tore Sundvik

:

Lasarettsvägen 1
39 NYKÖPING

ösrensuND

61 1

Storgatan 24 C
STRÖMSUND

Ängsgatan 51 D
833 oO sTRÖtvtsut'to

Näldenvägen 13 B

Aspås 2780

NALDEN

830

40

KROKOM

Skolgatan 39 C

Ringvägen 13

ÖSTENSUND

831

Sadelmakarv. 6

Näldenvägen 15 B
830 44 ruÄlOer.t

NÄLDEN

Sören Nilsson
Mona Eriksson

!

Regementsg.

11

ösrensuND

37 ÖSrEnsuND

Lund 2943
831 e2 ÖsrEnsuND
063 - 351 84

cÄulö

Förberg 3120
840 50 GÄLLÖ

Hallströms väg 14
ruÄloer.t

Spinnerivägen 7 B
830 44 NALDEN

Sörviken 1022

)

K!LffiEllfiSLAG ffiffiT
§ (}$TEftSLJND

AB

Storgatan 43
Box 408, 831 26 östersund
Tei. 063-10 29 45

1

l,lot uppvisande av JVBI(:s rnedlemskort erhailes
TXTRAPRIS
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MUBELVERKSTAD o. BILSADELMAKERI
AIII inom branschen
Grundat 1932
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SKINN KLADSI-^AR i orig. utf
SUFLETTER, även "tyska"

,

'

FÄRGNING Tf REru#VERIIUG
AV GAM I.A SKIN

N KTÅDSLAR

)

LARS OTTOSSON
Tel. 063 350 65
Optand 2997
831 92 USTERSUND

Bilqr &

Reservdelqr
Aven reservdelar till tyngre fordon. Altt under sarnrna tak

HANWERKSHUSET OSTERSU

NO

Tjalmargätan o östersund. Tel, 063-13 41 o0

7

II

BLASTRING

Rengör metall trän
färg och rostr
Begär pris!
Vår man Bert Henrik Ängeflo
HEGGENES !NDUSTNIALÄSTRING AB
Atervändsgränd 1, 830 ++ ruÄlOeN. Tel. 0640-207 22

-
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Råd"husgatan go ÖSTERSUNQ 063/1 0 10 84
Måndag*F+edäq 7*18 Lrlrdao 10-1 3

Kvalite ti ll lägre pris"
Frö javäge
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frrIGHEtlH Goodrich
DACKREPARATI(llIER
LAGA PRISER O SilABB SEftUICE

Veteranbilsdäck ialla dirnesioner

+

KLUBBGARAGET
För alla nyEillkomna me<llemmar tänkte vi berätta lite om
klubbens eget garage. Det ligger på Bangårdsgatan yid NIIP
Maskin. Gaiage[ hai 10 mekarplatser som hyrs ut till medlemmar samt, en plats som upplåts tiIl klubblokal.
I garaget är vissa väldigt aktiva med sina gamla fordon.
Föi näivarande hamrar och spikar Anders på en DKW, Sören
knackar på en Rugby och Mikael dissekerar en Morris. Göte
håller söm bäst, på att städa undan för aEt få plats med
önskedrömmen: en Jaguar. Några motorcykelkilLar finns också
på plats som bl a hål1er på med en Royal Enfield.
har vi även det som kallas att gå omkring i väntans
ti.der. St,ure vänLar på en mot,or ti1l sin T-Ford som står
där. I etu hörn står en Lincoln och samlar damm och väntar
på att bli renoverad av Kent. LennarE är ägare tiIl en
Öhe.rrolet och vad han vänLar på vet ingen, men under tiden
åker han Jämtland runt och samlar Iameller.
Detta var kort om en de1 av det som finns att beskåda i
vårt garage . FöruEom de t ta f inn.s här även klubbens arkiv.
Sedan

Blev du nyfiken? Kom då ner och hä1sa på. Varje måndag
kväIl är det öppet hus och fika finns i automat.
LKOMNA

******

*** ****************

****

** ********

Under denna rubrik tar vi emot
dina insändare . Tag chansen at t

tycka till om vår klubb och dess
vara av intresse för alIa.
verksamhet e1ler annat som kan

Dina insändare skickar clrr ti11
klubbens adress e11er ti11:
Mona Ericsson

Lund 2943
B

31 92

ös

tersund

********rr**?!t**

* r(* ?k*

)
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Evenemang 1987
Iff'lt§ lfofi'ä . . . upps I u rn i n s
lönolenu

DEN 30 MAJ L9B7

VETERANBILSMARKNAD

MIDLANDA FLYGPLATS

SUNDSVALL /HÄRNöSAND

Finbilsparkering och bra väder enligt t,radition
utlovas av Sundsvalls Motorvet,eraner.
tr****

SKANDINAvISK FoRD V8

tnÄrr 6

8 JUNI Lg87

SUNDBYHOLM, ESKILSTUNA

Kontakta Lars Bergmark, Valhallagatan 31,
753 34 UpBsala, tel OtB t3 28 35 för lnformation.
SoLBAcKA

6 SJUNrLgSt, cnÄNstnÄnrrx

7 juni gör A-Fordarna och V8-orna en
och träffas gemensamt på exercisheden I
MaImköping. Vi välkomnar a1la ägare ti11 Fordprodukter
mellan 1903 L957 att Eillbringa dagen mellan kL tL .00
och 15.00 1 Malmköping.
Söndagen den

utflykt

***?t*

NORDISK MORRIS MINORKLUBB JÄMTLAND

att arrangera en stor Morris Minor träff den
10 LZ juIl L987 på Frösö Camping. Det kommer bl a
att b1i korEegekörning genom östersund och Morris-

kommer

marknad. Kontaktpersoner

:

Mikael Eriksson 063 L0 41
Dan Björk 063 222 32

67

)
tt

EAMMCYHEI.IRf,TT
OEN

13 JUNI PÄ OPE FLYGFiiLT

Ui fortsätter även i år med Bn enkel träff , där ella som
är intresserade av gamla motorcyklar är väIkomna. Huvudsyftet är att ha en anledning att träffas och prata, och
naturligtvis också titta pä, och lyssna på varandras
maskiner. RenoveradB såväI som orBnoverade cyklar är väIkomns, och har du något att sälja så går det bRa.
0et kostar inget, och dessutom är ftygfältet Bn mycket
trevlig plats att besöka. Flygklubban planBraD också att
håIIa fiket öppet. Så egsntligen finns dEt Ju aII an,ledning
att göra ett besök den 13:e. Ul räknar med att komca igång
i nioti.den på morgonen.

7

1987
26i28.f uni
Tr6ndelag Veteranvognklubb har t

sltt 15.år atter
en gang den store
glede å lnvitere
[f f veteranvognl6P
i R@ros-distriktet.
Arets IOp vil finne
sted den 26.t1I 28'

frrj
#

mIil

Ilgger ved riksvei 30'Ilke nord for
Iigger i vakre omgivelser'har
tro, siisesal, bar ' Peisestue ' badstue '
Iers aIIe rettlgheter'
ore,cig godt utslYrte hytter med
har [jokxen m/kjdleskap'to soverom'
så plass tiI telt og campingvogner'

om

Prtser: Hotellet: xr'5so'- Pr'Person'FI]l"g;Tå?"åli:it:":ll':3ä:"t'
Hytter : Kr'550'- pr'Person'FuI1 iänsjon'fredag tlI
BarnrT-14 AtzL/2 Prls; Barn under 7 år:gratis'

Program: Fredag
Ldrdag

:
:

Sdndag

s6ndag'

eller ved ankomst. Fest m/dans '
med tlI lopet'
Frokost kI. 8. OO-IO.00. Lunchpakke taes
II ' 00 'L6ype
kl.
hotellet
f
ra
starter
;;;t=tarCl@pet
underveis'
med poster- går gjennom RÖros sentrum'Lunch
kI' l?.' 00'
' Middag
Innkomst på'H;*fräIf j eiI i,-,tisthoteII
musikk'
med etterfäfgenae fåst med dans tiI levende

Mtddag kL.20

. O0 ,

Premieutdellng.
Frokost kI. 8. 00-I0. 00'

Lunch kI. I2. OO-I3.00 ' Avreise '

får plakett'
Startkontingent kr.IOO'- betales ved start'A1Ie startende
PÅI.{ELDING BERGSTADLoPET
Sendes: TVK

Postboks 2L96
700I Tr.heim

senest

10. j

KlOret@Y
Antal I voksne:
Anta1I barn 7-L4 år:
Antall barn under 7 år:

uni.

onsker å bo

t: t]

Hor

eLL/ il

Hyrre/ E

Årsm'

rl
tl

3

--

tl

rert/campinsvosn'

s Jttbileumsfest
tell LAPPLAND, Lycksele

GEN DEN 27

iuni kl. 20.00

Kom, träffas och trivs i glada vänners sällskap. Kom och fira vår
klubbs 2}-äriga tillvaro. En jubileumsfest för atla !
Vi äter middag, dansar och har det gemytligt. Sommarnatten är tjus, altt kan hända . . .
Och allt detta til! ett super.lågt pris, bara för dej
Sänd in din anmälan till jubiteumslestligheterna snarast i bif. kuvert.
Även om du inte kommer att deltaga i LAPPMARKSRALLYT pä söndagen är du
naturligtvis välkommen, men klart roligast om vi får se både dej och ditt
fordon i Lappmarksrnetropolen Lycksele denna helg !
Yi har lyckats

.

)

bra pris, som gör att ingen
skall behöva stanna hemma för att » he jer för dyrt «

fd ett mycket

PRISER

.,lubileurnsmiddag: 't40:- per person (barn under 10 år,
Enkelrunn inkl frukost: 295:Dubbelrum inkl frukost: 395:-

Z0:-)

Vi emotser din anmälan senast den 17 juni
Ev. förirågningar: Ring Björn-Åke Danielsson, 0g50/200
Träifas även på mobiltelefon: 010.S7 Sg12

NMH

-

CIs,

zo0 06

där det händer

VälkornlTlen tEIl Lycksele och ! r .
I \PPMARKSHALLYT 1gB7
Den 28 juni kör vi LAPPTiARKSRALLYT i Lycksele för åttonde gången.

Stariplatsen är ej bestämd ännu utan meddelas senare till deltagarna.
Starten går ki 10.00 och prisutdelningen sker direkt efter tävlingen som
beräknas vara avslutad vid 14.90 tiden.
Banans längd är ungefär 50 km med fikapaus där aila bjuds på
mågot läskande ! det gröna.
vi tävrar om H E oh!ssoffJäi,'fftJå?Ig:tt"l#',å",1'rL"- rår rninnesprake*.
Vi hoppas och tror på ett rekorddeltagande i detta rally

!

Alla garrn?elfordonsvänner är rmycket vätkomna

I

7

ÄnsmöTEsPnoToKoLL JEIITLANDS UETERÄNBILKLUBE
FREOAGEN DEN 6 FEBRUART I9I87.
================================================

l.
Uica srdförenden FolkE Boogh öppnade mötet och hälsade

deltag:."

väIkomnB

Äq

o

2,

Tlfl mötesordfördförande veldes KäIt Sandberg, och som mötesgakretsEare valdes Chrlgter ElgEndah].
3.

Tllf Justeringamän veldes

Ät<e

Jämtsäter och Fotke LöfgrBn.

4.
11ötets utlyening godkändes.
S.

På Folke LöfgEene förslag tlll

staggrändrlng;ae motlon ?a-?b,
s §?, och §ff godkändes i alla punkter förutom redaktörsf råga n/ktubbtidninBBn, ttll vtrlken 8n kommlte tj,IlsEttes
för att utreda ollke alterRattv, dock ver alla BnBe om att
Bn förlndrtng nåste ''skc vad gäller klubbtldningBBr
Xommlten beslöts bestå au 3 FoIkE Boogh, Sven SchytberE, Äke
Jämtsäterr 5öten NifeBonr Suen Jernbengr och Thyra NiIsson,
Paregref §8, och §9 i stadgeförslaget godkändes BJ.
godkändes

6,

Uerksemheteberättelsen för det gågna året upplästes och godkändes.
?n

KassarePPqrten oeh revislonebErättelsen, upplästeg sch godkändes,
va rvid ensvarsf rlhet f ör det gågna året bevf f
Jades styrelsBrl r
8.
På frå9an om budget för komnande år besvarsdes att klubben
under tidlgare år ej PlEnerat såd8Dr men bör i fortsättningen

planeras och presenteras på näctkommande, ärsmöten.
9,

Fastställande av arvodens Llka Eom tidigate, alltså 500:- tlll
Ordf.rSekreterare och Krssör /ät, aamt 103- per,ny medlen som
reglstratorn skriver in, detta som ett lttet bldrBg för täckande fö r te la fonk os tna d e r r res or oc h tid .

.
UAL AU STYRELSE

mm

I0"

Föfr 1987

:

0rdförande

Sven Jernberg

Uice 0rdf.
Kas sö r

Folke Boogh
0mval
örJan Bergqv ist/Thyra Nilssonr0mvaI
Äxe Jämtsäter
Nyval
Lennart Sandberg
Nyval
IYlikaeI Eriksson
Nyval

Sek re te ra r e/ reda
Evenemangsansv /

k

Rallyansva rig/
Styrelsesupp L,/

tion
tt

[
rr

Styrelsesuppl./
Styrelsesupp l./

rr

It

Klubbmäst-are

0mval t år.

Sven Asp
Hans Appelqvis t

illats lYlattsson
Sven Asp
Hans Appelqvist

ll
ft

ts
5 tig
Pla

I

Registrator
Arkivarla

lYla

t ts s on

Norå n

lYlargareta Bogg
Folke Löfgren

Kontaktmen garagB

AndBEs Eklund

FörsäIjning klubbart.

AndBrs EkLund

RevisoreE

Bos on/Christer Elgendahl
Rolf Nllsson/Kent Lidån.
Fol ke Hemnings son ,
Folke Boogh

I år.
t år.
2 år.
2 år.
2 år.
Nyval i år.
Nyval I år.
Nyval l, år.
Nyval I år.
NyvaI I år.
Omval I år.
0mvaI I år.
Nyval i år.
0mval i år.
Nyval I år.
Nyval I år.

Yngva

Revis orE uppl

.

Försäkringskomtritte
ll
ll

Gösta Lindström

Ualberedning

Lennart Dahlin, Rotf Nif'son,
lin. SammankallFnde: Dahlin.
årsmöte sven Jernbe rg/Forke Boogh
Äkc Jämtsäter / Lennart sandberg.
Ät<e Hof

tilr FIHRFs
suppleanter
Ombud

11.

Arssvgiften' för l98B beslöts vara oförändrad: 100:- och ZStför familjemedlem som bor under samma edress som huvudmedlEr.
L2.
f

nkomna motioner

3

lvlotion Nr I: Bifall.
Ilotion Nr 2., Uppdroge
llotion Nr 3: Uppdrogs
Ilotlon Nr 4: Uppdrogs
llotion Nr 5: Avslag.
Ilotion Nr 6z Bi f all .
llotlon Nr 7z Se punkt

tit I klubbmäs tarDB
tiIl StyreIBen.
till StyrelsBn.
5 i protokoll.

o

)

I3.
Sture Xlndbcrg stdogJosde för ollkg alteEnattv på Tgttfon
tlll klubbloka Ln/garag!t.
Styrtlltn uppdsog! braluta o. lärpllgt rltrrn tlv, .llrr
on brhovrt .v trlafon.
t4.
Folkr Eoogh b:rättrdr rtt klubbrn nu trclrnrt nyt3 autsl rd
Skendlr för drrar tpocielförrlkrlngar
för. vetcrsn-och gerlsrfordoh

r

Eoogh föredrog t korthrt

om

föreäk rlnga r för våra fordor

btda Folkgam och Skandlae oltka
r

15.

Xv[llln lv!lutadrg ned att klubben bJöd deltagarna på kaffo
öl och landgång ) dEreftar vlgade C:G And3rsson, Umaå dlablldcr frln henr !rn!rte Englanderaga I lemband med Londoo8rt g thon .

Chrtgtrr Elgendahl

Jur

tt rr r

Jur

folkr Löfgrrn

tr

ra r
ämtgX te

r
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JEMTLANDS

§i

TERANBILKLUBB

'Iemtl-and,s ve ;--eranbilklr_rbb är en sammanslutning av
personer

i

§2

E

-Tän

intresserade
ilands 1än .

av bilens

uE,veckling o"fr historia

-Tenilands 'fe reranbilklubb

vi11 verka f ör
ait Eekniskt his Eorl-skt intressanta fordon tillvaraEas,
restaureras och bevaras
forskning

i dessa fordons hlstoria

bevarande a'i/ fotografier
och liLteratur
av minnen och tradi tioner
i?:I::::
n]-sEor]-a

och försråe1se

för bilens

saml uppteckning

urveckling

och

kontakt med likasinnade klubbar och enskilda som
har
veteranbilar
e11er dess hisEoria som hobby
att ovanstående fordon behå11es inom 1äneE i
den mån
detta är möj1igr

upprättande av ett bi-bliotek med lirLeraEur som kan
vara
av intresse för klubbens medlemmar
ska11
bidraga rned böcker e1ler litteratur " Medlemmarna
som ut1ånas ti11
biblioreker.
skapande av e t I bl1hi s Eorisk L museum i Jämtlancls
1än .
r ett sådant museum skal1 klubbens
medlemmar kunna sEä11a
ut sina automobiler då dessa ej användes
för eget bruk.

§S

Ti11

kan vä1-ja_*
varje enskild person Eom har vet,eranbil el.ier annaE
his toriskt f ordon , er-r.er per-qon scm bedömes ha
et t
seriöst intresse för klubterrs verksamhet"
Enskild person, som rekommenderas
redan invald person,
kan invä1 jas varvid medLemmarna avklubb
urarr genom
röstning avgör medlemskap i klubben.
"ia
riil hedersmedlem utses person
som
-"astorE intresse
f cr
reranbilshobbyn , ei1;; -,"r-äa nedlagE
unn;E
r r gagna r
"-e
klubbens
\rerksamhe t .
rneCLem

BOX 2045

83t

02 OSTEBSUND

PG 88 52 11.3

)

J

§4

E IIITI,AIVDS

V ET E

IiäN B I LKLU B B

Uteslutning av medlem uppEages ti11 behandling om sådan
f,räga väckes av annan medlem. Styrelsen äger rätt att
sammankalla klubbens medlemmar för frågans avgörande
genom rösEning.

föreslagit,s b1i uteslut,en äger räLt att närvara vid sådan omröstning. Vid eventuell tvist hänskjuts
f rågan ti11 årsmö E,e t, som avgör denna .

Medlem som

Ut,eslutning av medlem sker dock auEomaEiskr om medlemsavgift, ej inbetalrs senast sex månader efEer erhå11et
besked om medlemsavgi ft

.

§5

fnvald medlem ska11 verka enligt, de inEentioner som finns
I dessa stadgar och för god samarbetsanda inom Jemtlands
Vet,eranbilklubb,

§6

Klubbträff hå11es en gång i månaden. Särskild ka11e1se
ut,går ej, (forsEa helgfria fredag i månaden )
Vid klubbträff behöver ej protokoll föras. Dock skal 1
protokoll föras om någon medlem så fordrar och även vid
för klubbens verksamhet fatEade vikEiga besluE.

§7

Klubbens verksamhet leds av en sEyrelse på minst sex
ledamöter jämE,e f,yra suppleant,er. SEyrelsen är beslutsmässig när fyra av dess ledamöt,er är närvarande.
Ordförande och ledamö ter vä1 jes för en Eid av två år
efter föregående nomination. Dock ska11 efter första

årets utgång, på ordinarie årsmöEe, halva antalet ledamöter avgå genom lotEning. Sedan vä1jes på varje ordinarie
årsmöte halva ant,alet sEyrelseledamöt,er.

§8

§g

SEyrelsesuppleanter och funktionärer utanför styrelsen
väljes för ett år i sänder.
Skulle ordföranden under mandattiden avgå, inträder styrelsens vice ordförande i hans s tä11e in Li11 dess nyt, t
vaI å ordinarie årsmö Ee ägL rum. St,yrelsen sammant,räder
på kallelse av sekr sex gånger / är .
ÅrsmöEe hå1les före mars månads uLgång på tid och plats
som sEyrelsen beslutar. Kal1e1se ti11 årsmöte kungöres
minst L4 dagar i förväg. Vid ka1le1se ti11 exEra årsmöte
el1er klubbmöte ska11 ändamå1e t uppgivas .
MedlemsavgifE fast,st,ä11es vid årsmöEet.
Medlemskort, Ei11stä11es medlem sedan avgiften erlagts.

Medlemsavgift er1ägges före juni månads utgång. Föi

BOX 2045

831

02

OSTERSUND

PG 88 52 1 1-3

medlem

JE

Lrrr-tryDs VETE

RÄN I)

ILKLII

B

I]

som vinner inträde under ett kalenderårs
sista kvar ta1 ,
gä1ler den inbetalade medlemsävgiften
E'Ö+ruslr
även för det därpå
crv'
'
följande
årgt'.'

§

10

vid årsmötet skarl följande ärenden förekomma.
1. Val ay ordf oeh sekr för aötet.

2-

34-

u lysning.
E elsen.
g
sen.
(6u""'
7. Förvalrningssrat
:,
g. Fastställande av
eventuella arvoden.
FaststäIlande av anEalet-"iv.år"eledamöter
och
nominering.
10. Va1 av ordförande, vice ordf,
sekre
Eerare, kassör ,
rallyansvarig och evenemangsansvarig.
OBs IIä1f ten
vä1jes varje år.
11. Val av Ere styrelsesuppleanter
för t år. Dessa utses
rallysekr, evenemangssekr och
marknadsansvarig.
LZ. :i]1
av fyra klubbmäs rare .
Yul
13, Val av arkivarie.
L4. Val av två revis.orer.
15. Va1 av två revisionssuppleanter.
L6, Val av redaktionskommi I tA.
L7. Val av två ombud till
MHRF.
18, Val av två per:o.,1iga suppleanter
ti'l d: o.
19. Utseende av valnämnä.
20. Utseende av försäkringskommitt6.
2l . Faststä11e1se av årsavgift.
22. Motioner.
23. Ovriga frägor.
Rösträt t vid årsmötet utövas av närvarande
medlem som
har yt Erande och förs1ag"rä
ttI
Be slu t
yerksamhe E skall faE ras
ä";*ä.,i,.I:*:::r:§,
?:_I1"pp",r."
o
;
"; j
å
ä9
varvidoå"
S"l;ruu
der
I'ä"":
ena skalI
:fl f ?' ,rara
; : :1 årsmore
I
I ll irill
i ?, ; ,rirl*L;
:ä / ä å " : i ; : ; :
^
il:iiåi::
"l
utgått.
5-

C}

_

§ tt

§Lz

up-plöses JemElands veteranbilklubb
delas enligE årsnötets beslui. DockskalI tirlgångar för_
skait all do[ument,at ion
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'r-er,r automobilhisLorisk
r deponeras på JärntlandslitteLäns
, avd pT, så at t medlemmar och
tnjutande av densamma.
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Klubbens innehav av fordon och
diverse delar deponeras
på Jämtlands Läns r{useun som grundstomme
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vande bllmuseum eller btLavdelning '

ti1lgångar avsät't'es
övrig materiel försä1jes. Event'ue1la
av forskning om
främjandeE
iå;å-for
en
av
bildander
för
Jäm!lands automob0er

'

DessastadSarärantagnaavJemtlandsVeteranbilklubb
zls och ändrade vid årsmöte
vrd årsmörä'ä.I'7';;;;;;ri.r
( §7 och §10)'
tgez
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SEyrelgen

F'rån vår ga ?age f ogde Anders Eklund
tel: 063-12 BZ 3I, kan du beställa:

T-shirt med klubbmärket
Delral i siäIvhäftande PIast
K1ubbmärke i tYg
Ut s t ä1In j-ngskat alo g med foto från
j-n ga"
- 83 , -85 och -BT års ut s täIIn

BOX 2045

B3r

02 ÖsrEnsuND

PG 88 52 11'3

SALJES
f int
INENTAL-motor, 4-eyI.
"1922-1925,
skick, tilIhört 5TAR. Div. bensintankar
från 20-talet. TeI.06r-41 5 4t. Folke

C0NT

L96'
Renoverad motor och kaross.
NyIackad, TectyI i balkar.
Ät<e Jämtsäter Tel. O6t-I05978.

FORD CORSAIR

RUGBY c:a L927-28, har
suttit i båt.
TiII 0PEL KAPITAN I950: Dörrar,
baklucka, instr.bräda, vindruta,

Motor tiII

säten

m.fiI

.

CHEVR0LEI -t4-r6.
DeIar tiII
Iel. 060-578675,8iI1.

TiIl BULLMERCA: Dörran, säten, huv,
baklucka m.m. Hayer TeI, A6t-70295,

H.B. 170 V, I9iC
Delar tiII
Bengt 0Isson, ViIlavägen Lj
TeI. O6t-?0087.
Brunflo

TiIl LL0YD ALEXANDER T5; Framvagn
komplett.
TiIl R0VER 2000 TC: Div. deIar,
dörrar, växeIIådor .rTr .
Ti11 V0LV0 PV div delar bl.a.
Calif orniabågar.
F0RD GRANADA i deIar. L. G. Almgren
TeI. 063-4r9BO, arb. L45t67
rTr

I PR IMAQUA TRE L9te .
motor och hjul saknas.
Hänvisas av FoIke Löfgren
TeI. O6r-43r43.
RTNAUL

"

KOPES
TiII T-FORD L9?4:Kylare, reservhjulhåIlare, lyktglas, brornsbackar, f äIgar.
Titl A-F0RD: Baksäte, kronhjul eller
bakaxel samt styrväxel till L?lO-lL.
K0RPILAR, LZ voIt, inbyggda.
TifI ADLER J:R L9r9: Navkapslar.
K0RKLAR IREVLIG

i deIar,ev.även resev
delsbil. Ex. inredningsdetaljer
L963-64, skärmar m. m , -6r-66 .
P l,å tdetal jer
L967 -7O ,9r i I L-69 -70
Svart inredning GT/L0TUS I970.
Åt<e Jämtsäter TeI 063-I05978,

F0RD C0RTINA

BIL,L928-1950

köpes före sommaren.TeI. 065/43 , 4t.
Folke Löfgren, Viltstråket 23,Frösön.

Lastbil med motor på min.6 L. HeIs
VoIvo, avsikt är att påmontera ett

Delar tiII MB Z3O-ZBO SL. AII av intresse. Micke , TeI .O6j/ Lll006 , arb ,442L9

gengasaggr . -GENGASL I T T ERATUR-Böcke
-Broschyrer o annat.-Bok om PV 444

DeIar titl
HD j5O/750
L9Z6-3L
Tel. 060 />lO45g.
Sven-0Iov.
T-F0RDRAM. Anders Kristoffersson
TeI. O6t/LL5?Ot.

-Hur jag får ut mest av PV 444.I50-:
plus porto. Aluminiumsky It TRAFIKBIL
som förr satt på TAXI, I00:- + porto
Ivar Hamberg, Villav.54 68, 00 Hagfors
TeI. 056t.I2rBr, arb. 056t,L7928,

)

)

Mimnoden
LJES

SÄLJES

T111 SAAB: 5 st orig plåtfälgar typ Saab Sonett, org
trlmsats ti11 Saab V4 med

insug, dubbel So1ex, luftrenare, kamaxel och 1ättade
lyfEare.
Torbjörn Andersson
0640 115 05
Ti1l CHEVROLET: 6 cy1 motor
tl.1l- ca -58 års mode11.
Britt, 063- 433 49
Ti11 MERCEDES: Säten, instrument, generator, element,
stötfångare, T111, Mereedes
170

.

FIAT 5OO-A L947.
Renoveringsobjekt
(mycket arbeLe).

Christer
063 ? 355 42,

KöPES
GAMLA OVANLIGA TÄUO-

STIFT köpes Ei11 min

samling eiler byt,es med
andra samlare.
Även reklamskyl tar , bro-

schyrer, kaE,aloger e11er
1111 tändstift är intres-

Bengt 01sson
06 3
200 87

annat som har anknytning

Ti11 PEUGEOT : Instrument,,
framruta ti11 Peugeot 203.

Bengt 01sson
063 - 200 g7

MORRIS COWLEY

sant.

Chri s ter Elgendahl
063 355 42

Sov

-57,

däck, lite rost, i skärmkanter. Anvlsas av Folke

DIVERSE

Löfgren.

06

3

435 43

BILELEKTRISKA ARBETEN

de Luxe
0693 106 00

FORD ANGLIA

HöGHJULING,
t

cykel

i 1 t högs tb judande

Christ,er
063 355

L956

sä1

jes

.

42

BENSINPUMP, gammal hög

mode11. E j komplett,.

Christer
063 355

42

uEföres av fackman ti11

teranbilar , renovering
av st,artmoLorer, g€neratorer etc.
Chris ter
063 355 42
ve

Du hittar oss På
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RADHUSGATAN

Sandström Texaco I

Fabriksgatan 3
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Ljungqv.

Pressbyrån
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MEJERI

Östersund

DAGS ATT VÅRRUSTA
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MOT UPPVISANDE AV

JVBK:s

MEDLIMSKORT

ERHALLES VST.NfTTO.

cÄr-LrR EJ

TTDIGARE

NTDSATTA PRISER.

I . * Bät t r i nI sf änI er .
*SIippapPer, spackel ' *Vax o Polermedel
*
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ngs
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ede

'

stor sortering avg'asdetaljer,
AIIt i tillbehör,
broms, koppting, stötdämpare etc. . Dessutom
verktyg, maskiner, ex. vis höqtryckstvättar och
svetsaggregat + massor av skruv och bult'
ALLTTILLTÅCA PRISER

o63t13 20 55
prrgÅ

BoDEN luleÅ
0921-510

35

0920-202

60

09]1 18s

70

sretlerreÅ

umeÅ

C910-882 50

c9c-1 3 91

SUNDSVALL

30

060-1 2

92 55

OSTERSUND
c63-13 20 55
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