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Redaktör´n
Snart vänder det. Bara vi har tragglat oss ige-
nom jul och nyårshelgerna kommer allt att bli 
ljusare igen. Sol och takdropp levererar ny en-
ergi till kropp och själ. Nästa år, då! .. då kör vi 
med öppna spjäll, plattan i mattan, slaka mus-
tascher. Åker på träffar, marknader och ral-
lyn. Gör egna utflykter och beser byar som till 
exempel Kolåsen, Korsåmon eller varför inte 
Kakuåsen? Har ni svängt upp till Knutbränna 
nån gång? Smaktesta mazariner kan man kan-
ske göra i Kälarne eller varför inte i Kårböle? 
 För min egen del kan jag bara konstatera 
att förmågan att känna igen ett ansikte och 
minnas ett namn försämras i samma takt som 
bensinpriset höjs. Om jag sett smått förvirrad 
och frånvarande ut vid några onsdagsträffar, 
så vet ni nu vad det beror på. Hjärngymnastik 
i form av tisdagstidningens barnkorsord ver-
kar inte ge nåt positivt resultat. Nästa steg blir 
väl att rådfråga Robert Lind i Kramfors. Han 
har funnits i all evighet och vet allt. Det har 
Valfrid Lindemans son intygat många gånger i 
olika radioprogram främst under sent 60- och 
tidigt 70-tal. 
 Vilka Margaretha i Krokvåg och Harriet i 
Fyrås med radiohälsningen 1962 är, har vi 
ännu inte fått något svar på. Att forska vidare i 
ämnet blir er uppgift under vintern. Den gam-
la Opeln Z48 däremot är med hjälp av kun-
niga läsare återupptäckt och i livet och står i 
förhållandevis tryggt förvar på Sparreholms 
slott. Utländska intressenter 
smyger alltid bakom knu-
ten när det gäller gamla 
bilar.
 Nu har vi knåpat ihop 
ännu en tidning, men 
uppmanar ändå er läsare 
att tänka på återväxt och 
förnyelse i redaktionsarbe-
tet. 
 Åka hink är en trevlig gammal lek vid jule-
tid som förts vidare i generationer sedan tidigt 
1700-tal. Jooårå, hon ler inombords fast man 
inte kan tro det när man ser henne.
God Jul och Gott Nytt på er!
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Text & foto ROLF NILSSON Joel Värner

Pysande lok
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Vattenångans inneboende 
osynliga krafter är för den 
stora allmänna mänsk-
ligheten ett fullkomligt 
mysterium. Begrepp 
som ”våt ånga” kan man 
kanske acceptera, men 
när tillståndet ”torr över-
hettad ånga” kommer på tal 
vill man helst bara lämna rummet, 
även om just den ångfasen är en naturlig 
del vid drift av ångturbiner i till exem-
pel värmekraftverk likt det som står och 
ångar på i Lugnvik utanför Östersund.
 Man hade säkert funderat på dess fy-
siska egenskaper långt tidigare, men runt 
1750 började kloka personer konstru-
era mekaniska maskiner som omvand-
lade ångan till att göra lite samhällsnytta. 
Knappt 100 år senare var de första kom-
mersiella ångloken och tågen i drift. 
Därmed gick utvecklingen snabbt framåt 
med effektivare och större maskiner 
både på land och till sjöss.

VEM SOM HELST hade nog inte förmå-
gan och förmånen att titulera sig lokfö-
rare även om det inte var så glamoröst 
alla gånger att stå bakom ångpannan 
helt oskyddad mot väder och fartvind 
med i bästa fall ett litet tak över sig. Stor 

läskunnighet och teknikför-
ståelse var nog bara en del 
av begåvningen för att ta 
sig igenom den gedigna 
utbildning som krävdes för 
lokföraryrket. Man får en li-

ten fingervisning om vad det 
handlar om när man bläddrar 

i boken ”Lokomotivlära” som 
Kungliga Järnvägsstyrelsen gav ut 1910. 
Och det var helt säkert inte den enda bo-
ken i den skolan.

DE SVARTA PYSANDE LOKEN har inte 
varit de mest frekventa besökarna på 
SJ:s verkstäder i Östersund de senaste 
40 åren, men Joel Värner hann ändå lära 
känna såväl ångloken som ångans magis-
ka krafter på nära håll som SJ-anställd. 
Ett intresse som på fritiden smittat av sig 
i en mindre skala där verktyg i storlek 
som skulle passa bättre som muskelbyg-
gar-redskap blivit utbytta mot pincett 
och förstoringsglas. Joel bygger ånglok 
i enmeters-format ungefär. Fullt fung-
erande in i minsta detalj, som en berömd 
kassaskåps-tömmare skulle uttryckt sig. 
Det bruna loket som tronar på finbyrån 
i vardagsrummet har en engelsk förebild 
i fullformat. Provtryckt till 8 bar, prov-
kört och godkänt av Statens Anläggnings 
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Provning. Ute i verkstaden, eller fabriken 
kanske det bör heta, står ett rött ånglok i 
amerikansk stil under uppbyggnad. Allt 
tillverkas från råmaterial med hjälp av 
detaljerade ritningar i rätt skala. Hjulen 
gjuts i egenhändigt tillverkade formar. 
Rörledningar, cylindrar, vinkelväxlar, 
skruvar och muttrar, kugghjul, chassi, 
ja, precis allt till ett fungerande ånglo-
komotiv hörande delar mejslas, gängas, 
fräses och knåpas ihop med hjälp av Joels 
många gånger egentillverkade maskiner 
och verktyg. Skarp syn och stadig hand 
är en klar fördel när precisionen ligger 
på tiondels millimetern. Gedigna kun-
skaper i ångans fysiska lagar inte att för-
glömma.

UTÖVER LOKBYGGERIET finns också 
ett intresse för flygplan och dess fram-
drivning som har utvecklas till en fin 
liten samling av det man kanske lite slar-
vigt kallar glödstiftmotorer. där de flesta 
fortfarande ligger i originalkartong och 
några inte ens är startade. Ritningar till 
flygplansbyggen i balsaträ är noggrant 
uppmärkta och arkiverade i papperstu-
ber i en ställning längs väggen bredvid 
ett par halvfärdiga flygplanskroppar och 
några radiostyrda modeller som fått luft 
under vingarna på riktigt. Som lite om-
växling har Joel också en imponerande 
samling plastbyggsatser som visar en 
sida av militärens tekniska utveckling. 
Därtill kommer ett lager av ännu så länge 
obyggda modeller av både flygplan och 
militärfordon.
 Med järnvägen som förebild finns 
även projekt i skala 1:1. När porten 
på garaget sitter mitt på långväggen, 
är det praktiskt med en 
vändskiva innanför dör-
rarna. Bara att köra in 
bilen, vrida ett kvarts 
varv på skivan och 
rulla in i garaget 
som för övrigt 
är stort nog för 
en hel för-
samling och 
i n r y m m e r 
bland annat 
några 90-tals 
fyrhjuliga klas-
siker.
 Det pysslas i 
byarna, inte tu tal om det!

Aristokratisk slitvarg
RANGE ROVER

Roverfabriken i England lade om bilproduktionen efter andra 
världskriget från att bara ha tillverkat lite lyxigare personbilar 
till att börja producera bruksfordon främst för jordbrukare och 
andra som hade behov av slitstarka, tåliga och lättmekade for-
don. Landrovern såg dagens ljus i slutet av fyrtiotalet och blev 
en stor succé vid sidan av den amerikanska jeepen från Willys 
och den blev också en stor exportvara.
 Den kom att tillverkas i ungefär samma utförande ända till 
sjuttiotalet för att sedan ge plats till en modernare variant som 
kom att kallas Range Rover och som av många betraktas som 
föregångare till dagens Suvar. Land Rover av den gamla model-
len har idag, efter att av många betraktats som en sämre kopia 
av Jeepen, uppnått kultstatus bland äventyrare och veteranbils-
vänner. Range Rover har idag indiska ägare men tillverkas fort-
farande med samma inriktning som tidigare. Bilen har en hög 
status bland engelska godsägare. Den har också en stor mark-
nad utanför det egna landet.
 Bengt-Olov Wärdell i Alsen fastnade tidigt för Land Rover 
och körde en pick up under sjuttiotalet. Eftersom han var och 
fortfarande är verksam i skogen behövde han en driftsäker 
bil med bra framkomlighet. Han var till och med 
under början av nittiotalet under en kort period 
återförsäljare av märket i vårt län. Han köpte då 
själv den största och mest påkostade modellen 
direkt från England, Range Rover Vogue med en 
3,9 liters V8, för eget bruk och den har han fort-
farande kvar och den är i mycket bra bruksskick. 
 Den används flitigt under höstarna eftersom B-O, 
som han kallas, är en hängiven älgjägare och bilen är 
perfekt för alla skogsvägar ute i jaktmarkerna. Den luftas för 

övrigt till och från även utanför jaktsäsongen. Bilen har idag 
bara 18 000 mil på mätaren och kommer att rulla åtskilliga år 
framöver. 
 Den idag drygt trettio år gamla bilen var som sagt den mest 
påkostade modellen och har en utrustning som fortfarande 
imponerar. Förutom den stora motorn så är bilen bland an-
nat utrustad med automatlåda, AC, ABS-bromsar, äkta läder-
klädsel, taklucka, nivåreglering och till och med eluppvärmda 
spolarmunstycken och eluppvärmd framruta. Allt fungerar 
fortfarande perfekt.
 Intresset för just Rover har också ärvts av en av sönerna som 
har flera olika modeller av både Land Rover och Range Rover 
i sin ägo vilket nog innebär att den inte kommer att bli till salu 
under de närmaste årtiondena.

Text STURE HERNERUD Foto ROLF NILSSON
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TEMPOMUREN
Det händer att man bara av att se ett fotografi omedvetet utestänger 
verkligheten, och i sinnet helt förflyttar sig själv till ungdomens be-
kymmerslösa glada tid. Ibland kan det förstås kännas lite vemodigt 
och ledsamt att titta i gamla album och bli påmind om en svunnen tid 
där några i dag kanske inte finns med oss längre, vare sig det är fråga 
om goda kamrater eller tuffa bilar. Om man suddar bort det tråkiga 
och sparar det som blir kvar i Roliga Pärmen, blir förhoppningsvis 
minnena ljusare ju längre tiden går, och så här i efterhand: Visst var 
bilarna, tjejerna, killarna och hela livet bra mycket mysigare för sådär 
en 50 år sedan? 1971–72 till exempel. En del känner nog igen sig. 
Andra var inte ens födda.

Text Rolf Nilsson, bilder ur Bengt Raneryds album
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Sonen i huset har just lämnat en svart A40 Devon 
från femtiotalets första år i inbyte och kommit hem 
med en Austin Sommerset av 1955 års modell. Jäm-
fört med Devonen, i utseende och storleksmässigt 
en modernare och rymligare vagn med känsla av 
tyngd och kanske även lite pondus. Det tekniska 
under skalet var dock i stort oförändrat och skulle 
så förbli ännu ett antal år framöver. 
 Nu bar det sig emellertid inte bättre än att Som-
merseten trots sin trygga och smått aristokratiska 
framtoning, några år senare blev ett av oändligt 
många offer för vänstertrafiken. Det är klart att det 
smäller om man vid omkörning måste ut med hela 
fordonet i mötande körbana innan föraren ser om 
det är fritt fram att som i det här fallet, släppa loss 
alla 42 hästarna från 1,2 liters motorn i förhoppning 
att hinna fram och förbi en tungt lastad presen-
ningsfladdrande Bilspeditions-Scania innan rak-
sträckan tar slut och mötande trafik kommit alltför 
nära. Mötande trafik hade redan kommit allt för 
nära och med sekundprecision lyckats passera pre-
cis när den gråa fina Austin Sommerseten sticker ut 
sin nos bara för att kolla om det är klart framöver. 
Det gick ändock förvånansvärt bra för Austinföra-
ren, tillika blivande frun, i alla fall. Att det inte blev 
mer än en bula i pannan och ett armbrott förklaras 

helt naturligt med den skyddsängel som medlem-
mar i vissa kretsar har ett bättre avtal med, som 
osynlig passagerare höll emot lite extra just vid kol-
lisionsögonblicket. Om föraren hade klarat sig utan 
någon som helst skråma skulle det nog räknats som 
oförklarligt mirakel och gett den i Uppland så po-
puläre Arne Imsens Maranatarörelse ett ännu större 
uppsving med sina välfyllda mötestält där oförklar-
liga tillfrisknanden stod som spön i backen till mu-
sik som skickade både nystartade Svensktoppen och 
Tio i Topp tillbaka till avstängda radioapparater. 
 Efter kontroll och besiktning av Sommersetens 
skador blev förnedringen total när den placerades 
utomhus bredvid det garage som inrymde en likale-
des grå Fergusontraktor. Det är där tioåringen, vars 
möjlighet att besöka mormor och morfar begränsa-
des till två gånger per år, smygandes runt den tillty-
gade bilen och efter att ha frågat morbror Austinä-
garen om lov, pillat bort två oskadade emblem från 
var sida av motorhuven. Ytterligare några år senare 
hamnade bilen på Vaksalaskroten längs Öregrunds-
vägen i utkanten av Uppsala. Ett ställe som en liten 
pojke från en helt annan del av landet några gånger 
per år passerade och fascinerat upplevde genom si-
dofönstret efter en lång dag och drygt femtio mils 
resa.

Text & foto ROLF NILSSON

Avtal med
skyddsängel
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Text & foto BENGT LYRÉN

Som transportmedel denna dag stod va-
let mellan AJS 650 CSR 63:a eller Norton 
Commando 750 71:a, en värkande nacke 
gjorde att AJS:en med Caferacerbetonad 
sittställning fick vila och min trogna föl-
jeslagare under 38 år fick göra tjänst.
 Runt fem grader visade termometern 
då Gamle Svarten rullades ut ur garaget 
medan morgondimmorna lättade. Efter 
tankning i Järpen blev det stopp hos Ör-
jan Lundberg i Ocke som för dagen valt 
att köra Monark Albin. Därifrån drog 
vi vidare mot Halabacken och bröderna 
Nilsson där resterande väntade och vi 
kunde åka vidare med trygg militär es-
kort av Örjan på Albin och Tommy Ny-
gaard på HVA 256. En blandad kompott 
av svenska, engelska och amerikanska 
hojar.

 Färden till Åsarna skedde helt utan 
komplikationer och första anhalten blev 
hos Magnus och Kristina. De hade öppet 
hus i deras fantastiska lokal i Åsarna som 
är fylld av härlig nostalgi i alla dess for-
mer med fordon, café, kläder – typiska 
butiksvaror från svunna tider. Hos dom 
kunde man även se Magnus oerhört fina 
BSA som skimrade i guld utanför ”gamla 
Konsum i Åsarna”.
 Här hade en hel del fina gamla hojar 
samlats och äldsta ekipaget kördes av 
Kurt Berglund från Skalänget med sin 
HD från 1917, tyvärr blev det inget av 
fotot jag tog på den. Här gavs vi möjlig-
heten till fantastiskt gott fika som Åsarna 
hembygdsförening stod för.
 Tiden går fort när man har ro-
ligt och undertecknad fick en fin 
guidning av parets fina husbuss i 

form av en 50-tals Scania som även den 
blev utan foto, trots att jag plåtade den …
 Efter detta tog Janne Kårvik täten med 
sin HD Servicar som han lyckats med 
konststycket att skohorna in en ”Stor-
sida” i. Vi fick guidning bland hans sam-
lingar som är för Jämtland absolut unik 
och med en fantastisk bredd på samlan-
det. Här finns allt – bensinia, verkstad, 
café, frisersalong, byggmodeller, leksa-
ker, bilar, motorcyklar, båtar snöskotrar, 
jeepar med mera. Därtill kan Janne allt 
som oftast ge historian bakom föremålen 
– en kulturgärning av stora mått. Efter 
ett yrkesliv med egen verkstad och bil-
bärgning är det inte helt förvånande om 
Jannes projekt blir nåt alldeles extra och 
då tänker jag speciellt på den ”Rod” han 
nu bygger baserad på Scania och med en 
biffig Scania-åtta som drivkälla.

DEN 28 AUGUSTI GICK DEN 
TRADITIONSENLIGA GAMMCY-
KELTRÄFFEN AV STAPELN I ETT 
NÄRMAST OVERKLIGT FINT 
SENSOMMARVÄDER. UNDER-
TECKNAD HADE LOVAT ATT PÅ 
LEKMANNANIVÅ DOKUMEN-
TERA EVENEMANGET.

 Här hade Jan med sambo bullat upp 
med korv och bröd med dricka serverat 
på en packmoppe som han bjöd alla be-
sökare på!
 På sluttampen av dagen dök en 33:a 
Indian Chief 1200 upp. Ägaren som he-
ter Fredrik och var runstenshuggare kom 
från Stockholm, var ute och luftade den 
otroligt härligt patinerade hojen och 
passade på att besöka gammcykelträffen. 
Denna cykel hade han åkt långt med och 
bland annat kört Spanien runt med tre 
gånger. Kan vara tänkvärt för dom som 
tror att ”gammhojen” inte klarar att köras 
utanför kommungränsen.
 En härlig dag var till ända och nu 
väntade en underbar MC-tur hemåt. Då 
Indianen upptog mitt intresse startade 
jag betydligt efter övriga men strax efter 
Oviken började jag känna lukten av HVA 
256 och tänkte att nu tar jag snart rygg 
på militärkonvojen. Trots en betydligt 
högre marschfart skådades inte ryggtav-
lorna förrän vi passerat Gärdsta … Att 
skaka av sig förföljare med HVA 256 är 
inte så lätt, det är bara att lukta sig fram!
 När jag kom fram till Kvitsleström-
marna var det ofrånkomligt att kliva av 
och njuta av valvbroarna och skänka 
Gamle Svarten en vänlighetens tanke för 
minst 10 000 mils bekymmersfri kör-
ning. Många trevliga resor har det blivit 
även om det numer inte blir massor av 
mil i sadeln då det är fler hojar som ska 
luftas. Men, Britaniarallyt i Mora bevis-
tades också med Norton.
 Vi var nog många som också tänkte 
på vår vän Sven Asp som tyvärr allt för 
tidigt lämnade oss i våras, en stor för-
lust för oss ”Gammcykelvänner” och jag 
undrar om det inte var Sven som kanske 
var den drivkraft som startade den tradi-
tionsenliga Gammcykelträffen en gång. 
 Denna träff var även allierad med 
MC-veteranerna och om jag inte tar 
fel så var den ett led i MC-veteranernas 
50-års-jubileum.

Jag vill avsluta detta reportage med att 
väcka frågan om någon som läser detta 
känner att nu är det väl dags att denna 
tradition hålls i xxx eller hos xxx. Kom 
med förslag!
 Och framför allt ett stort tack till en-
tusiasterna i Åsarna som ordnat med 
gammcykelträffen som var mycket efter-
längtad efter ett långt uppehåll på grund 
av pandemin.

Att skaka av sig förföljare med 
HVA 256 är inte så lätt, det är 
bara att lukta sig fram!

Gammcyklar i finväder
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 På gränsen 
till ett objekt

Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON
Renoveringsbilder STEFAN PETTERSSON

Volvo P1800S
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Historien om ”helgonbilens” tillkomst 
har berättats många gånger, denna gång 
blir det en kort resumé. Volvo hade med 
början 1956 byggt sportbilen P1900, en 
bil med kaross av glasfiber. Den blev 
ingen succé, tillverkades i endast cirka 70 
exemplar innan Volvos ledning stoppade 
tillverkningen för att man tyckte den var 
för dålig för att bära Volvos namn. Dock 
släppte man inte tanken på att bygga en 
bättre sportbil. Ett antal designförslag 
från Frua och Ghia togs fram under 
1957, vinnare blev ett förslag från Frua, 
men det var egentligen Pelle Pettersson 
som gjort förslaget. Det blev Frua som 
fick ta åt sig äran för det passade sig inte 
att en son till en chef på Volvo skulle 
ha gjort ett bättre jobb än de välrenom-
merade italienska designhusen. Chassit 
konstruerades under ledning av Pelle 
Petterssons pappa Helmer.

VOLVO SAKNADE tillverkningskapaci-
tet och var tvungen att hitta någon ut-
omstående fabrik som kunde ta sig an 
tillverkningen. Efter många om och men 
skrevs kontrakt i december 1958 med 
engelska Pressed Steel och Jensen om 
tillverkning av 10 000 P1800. Det dröjde 
till maj 1961 innan de första exemplaren 

kunde levereras till kund. Nytt var också 
att det var den första Volvon som fick 
den nya B18-motorn.
 Engelsmännen och Volvo hade olika 
uppfattning om tillverkningskvalitet, 
lackering och sammansättning. Det höll 
inte Volvo-kvalitet. Detta ledde fram 
till att tillverkningen flyttades till Göte-
borg 1963 efter 6 000 tillverkade P1800. 
Volvos nya bilfabrik blev klar samma 
år vilket gjorde att man kunde använda 
den gamla Lundbyfabriken för att bygga 

P1800. Modellbeteckningen ändrades 
till P1800S, där S:et stod för svensktill-
verkad. De första 2 000 tillverkade av 
årsmodell 1963 var i samma utförande 
som de engelsktillverkade. Årsmodell 
1964 bjöd lite nyheter, motorn fick fler 
hästar, fick nya bekvämare stolar och lite 
förändrad inredning.

NYHETER UNDER KOMMANDE års-
modeller följde uppdateringarna Volvos 
andra modeller, som B20 under 1969, 
säkerhetsrattstång 1967, tvåkrets broms-
system 1968, bränsleinsprutning 1970 
millimeter. I ett försök att förlänga livs-
längden på modellen presenterades 1971 
ES, med stor baklucka i glas. Fick i folk-
mun heta fiskhandlarbilen. Båda model-
lerna tillverkades parallellt under 1972, 
sista årsmodellen blev 1973 men då bara 
som ES.
 Totalt tillverkades enligt Volvo 47 491, 
varav 39 414 exemplar av kupémodellen 
åren 1960–72. I år är det alltså 60 år se-
dan den första P1800 rullade av bandet, 
väl värt att fira.

STEFANS P1800S tillverkades i bör-
jan av 1964 med beteckningen 1800S D 
vilket omfattar tillverkning från augusti 
1963–juli 1964. Under denna period till-
verkades cirka 4 500 bilar. Han blev äga-
re till bilen 2002 och då hade den stått i 
garage under en period och haft cirka tio 
ägare tidigare.
 Varför köptes det en P1800? Det finns 
en liten historia om det. Stefans hustru 
hade vid några tillfällen berättat om en 

släkting som ägde en röd P1800 som 
hon som barn fick åka med ibland. Detta 
hade tydligen satt sina spår och halvt på 
skämt sagt att hon någon gång skulle 
vilja ha en sådan. Nu närmade sig en 
någorlunda jämn födelsedag och Stefan 
fick på omvägar reda på att det stod ett 
renoveringsobjekt garagerat några mil 
hemifrån. Det blev affär och bilen frak-
tades i smyg hem och placerades i det 
egna garaget. Födelsedagen kom och 

Det skulle ta närmare tio år
innan bilen var klar för besiktning.
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Nu var det inte på något sätt en 
körbar bil hon fått, vid närmare 
inspektion var det på gränsen 
att det ens var ett objekt.

Avlastning i det egna garaget efter inköpet. 
Bilen var från början vit, omlackad av någon 
tidigare ägare. Fälgar och navkapslar från 
nyare Volvo.

Motorn var i allt för dåligt skick för en 
renovering, en bättre motor fick bli 
renoverad. I resten av motorrummet fanns 
också att göra.

Mycket rost och fusklagningar. Här behövs 
en duktig bilplåtslagare.

frun Gunilla fick en bilnyckel. Först var 
hon lite förvånad men fick rådet att gå ut 
i garaget. Nu var det inte på något sätt en 
körbar bil hon fått, vid närmare inspek-
tion var det på gränsen att det ens var ett 
objekt. Tur att det finns människor med 
humor, hon tog det på rätt sätt.

DE NÄRMASTE ÅREN gick åt till att 
jaga delar och skapa en renoverings-
plan. Naturligtvis krävdes det mer jobb 
än vad som var tänkt från början, det var 
mycket plåt som behövde ersättas och 
helrenovering av inredningen måste till. 
Dessutom behöver man samla ihop en 
lämplig summa pengar, delar till P1800 
kostar. Ska man undvika genvägar och 
fuskjobb så måste man anlita kompetent 
hjälp, man får då oftast vad man beta-
lar för. Plåtjobbet har till stor del gjorts 
i Svenstavik, hos Einebrants Bilrenove-
ring. Med inredning har Ottossons gjort 
ett perfekt jobb.
 Det skulle ta närmare tio år innan 
bilen var klar för besiktning vilket ägde 
rum i maj 2016. Därefter har bilen inte 
behövt stå still annat än under vintrar-
na, inga haverier har skett. Efter fem års 
brukande har bilen precis gått vidare till 
nästa ägare. Som tröst står en mycket fin 
Amazon från 1966 i garaget, ägd av Gu-
nilla sedan drygt 30 år.
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 HÖSTRALLYT

Ut ur idet
Saknaden var stor, 1,5 års svältfödd-
het beroende på ett lömskt virus, men 
när restriktionerna i samhället började 
lätta började veteranbilsfolket komma 
ut ur idet. Det började med Damrallyt 
och lossnade på allvar med Höstrallyt. 
Det var ovanligt stort deltagande för ett 
höstrally med 77 anmälda fordon med 
183 deltagare. Kul var också att hela sex 
lastbilar deltog.
 Startplatsen var Krokoms motorstadi-
on där Krokoms Motorklubb ställde upp 
som värd, sålde kaffe och korv, tog också 
hand om den första kontrollen. Den såg 
”enkel” ut men det var definitivt inte en-
kelt att träffa rätt med go-kartdäcken. 
Sedan var det dags för ordförande Sture 
att vinka iväg deltagarna, med lämpligt 
tidsintervall.
 Kontroll nr 2 hittades i Nordannäl-
den där det var några kluriga frågor om 
JVBK att besvara. Färden gick vidare mot 
kontroll nr 3 på Bygdegården i Tullerå-
sen. Även där gällde det att besvara några 
kluriga frågor, denna gång med tydlig 

lokal anknytning. Färden gick vidare ge-
nom den vackra Offerdalsbygden, Änge 
samhälle passerades med riktning mot 
Kaxås, uppehåll vid Svea Park för kon-
troll nummer 4. Där gällde det att under 
tidspress, en minut, tala om vad tre olika 
föremål med fordonsanknytning heter 
eller används till. Själv kunde jag med 
säkerhet få till att det var en balansaxel 
och en helt manuell borrsväng. Tredje 
föremålet var jag osäker på, såg ut som 
en undertrycksmätare eller bränsle/eko-
nomimätare, se bild och avgör själv. På 
plats vid Svea Park fanns en klubbmed-
lem, Gitte Pålsson, för dagen inte med 
i rallyt, som sålde biprodukter, det vill 
säga i första hand honung.
 Avståndet till nästa kontroll, nummer 
5, var bara cirka två kilometer och då 
hamnade vi vid Kaxås bygdegård. Upp-
giften var att bilens nos skulle hamna rakt 
ovanför en piltavla, poäng utdelades efter 
träffsäkerheten. Piltavlan skulle nog be-
hövt vara minst tre gånger större, för de 
flesta blev det inte många poäng utdelade.

Text & foto LARS-GÖRAN ANDERSSON
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Tävlingsmomentet 
1. Mats och Maria Lundin, Långsele, 

Volvo 240 DL -86, 24 poäng
2. Eric Flemström, NSU Prinz -63

23 poäng
3. Janne Jonsson, Offerdal, Ford 

Custom -54, 22 poäng

Alsens Hembygdsförenings 
hederspris

Göte Högbom, Ford Eifel -38
Rallyts äldsta fordon

Jäklats mest
Andrea Magnusson, Opel Kadett -83

Tunga fordon
Christer Kopka, Scania -65 med släp

Åkt längst
Mats och Maria Lundin, Långsele, 

Volvo 240 DL -86

 Sedan vidtog en transportsträcka via 
Kluk till Alsen och Backgården som var 
målet för dagen. Kontroll nummer 6 och 
sedan inlämning av svaren. I väntan på 
sammanräkning och prisutdelning pas-
sade det bra med den fika som ingick i 
anmälningsavgiften. Alsens Hembygds-
förening tog hand om det praktiska med 
parkering, fika, korvförsäljning med 
mera.
 Efter rättning och sammanräkning 
drog det ihop sig till prisutdelning på lo-
gen. Sju priser stod på spel, tre stycken i 
själva tävlingen, en för mest långväga, en 
för tunga fordon, en för jäklats mest och 
ett specialpris som Alsens Hembygdsför-
ening delade ut.
 Det höll inte på att bli något pris ut-
delat för jäklats mest då det till att börja 
med inte verkade ha krånglat för någon, 
men till slut kom det fram att Andrea 
Magnusson hade fått byta en kylarslang 
på sin Opel Kadett efter vägen.
 Därmed var 2021 års Höstrally av-
klarat. Arrangemanget flöt på mycket 
bra, beroende på det fina engagemanget 
inom klubben och den stora hjälp vi fått 
av andra föreningar som ställt upp och 
hjälpt oss. 
 Stort tack!

Tunga fordon

Tävlingsmoment, Åkt längst

Jäklats mest

Alsens hembygdsförenings 
hederspris
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Onsdagsfikakvällarna har alltid varit populära 
och när restriktionerna väl släppte efter mid-
sommar, var det som när dammluckorna öpp-
nas på fallens dag. Närmare 250 fordon blir vid 
snabb uppskattning drygt 500 kaffesugna gäster 
vid flera av besöksmålen. Det ställer därmed 
stora krav i fråga om parkeringsytor och där-
till hörande parkeringsvakter, ett smidigt flöde 
förbi kakfat och kassa och inte minst bord och 
sittplatser så mycket som möjligt under tak. En 
del intresserade hembygds- och Folkets Hus-
föreningar i obesökta små fina byar som vill 
vara med i fikasvängen faller därför tyvärr bort. 
Traditionsenligt avslutades årets kafferep på 
Rödöns Bygdegård i septembermånadens sista 
onsdagskväll. Trots en timmes tidigarelagd 
samling vid torget och snabbt inkommande 
kvällsmörker, var uppslutningen stor och loka-

len välfylld när Sture Ordförarn höjde rösten i 
micken och hälsade alla välkomna. Anki och 
Annika blev så klart hyllade för sitt mäktiga 
jobb att sy ihop hela fikaturnén. Stor hjälp hade 
tjejerna i år av Erik och Bror som vänligt men 
bestämt dirigerat in och packat bilar vid sam-
lingen på torget i stan. En kasse med bra att ha 
grejor och brajobbatgrabbar-applåder delades 
ut till de något överrumplade funktionärerna. 
 
Mästerfotograf Gus Granlis smått ödesmättade 
bild på Hector i höstens sena kväll får symboli-
sera det vi alla vill säga: Slut för i år. Jättemycket 
tack för i år.

Text: Rolf Nilsson
Foto: Rolf Nilsson och Gus Granli

Succé för onsdagsträffar
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Sugen på att besöka ett ovanligt museum? 
Ta då vägen förbi Dorotea och spana ef-
ter Polarvagnsfabriken Tvärs över E45:an 
ligger museet i en röd byggnad. Sägs vara 
världens enda husvagnsmuseum, i vart 
fall det enda i Sverige. Direkt man kom-
mer innanför dörren får man en massiv 
dos av 70-talet, husvagnarna, träningso-
verallerna, campingtillbehören med 
mera. På en minimal golvyta trängs olika 
modeller från förr från Polarvagnen, men 
även en SMV-vagn har hittat dit. Vem 
minns inte Polar 300-modellen, den lilla 
vagnen som hade medar som tillbehör 
och kunde dras efter snöskotern.
 Tillverkningen startade i liten skala 
1964 på en höskulle i Junsele. Några år 
senare flyttade man tillverkningen till 
Dorotea där fabriken fortfarande finns. 
En sak som man förvånas över är att Po-
larvagnen varit väldigt aktiv när det gäller 

Husvagnar
i mängder

att sponsra olika idrotter, kanske främst 
motorsport.
 Museet har begränsat öppethållande, 
det är endast öppet under sommaren. Po-
larvagnens hemsida är en liten guldgruva, 
det är möjligt att ladda hem broschyrer i 
pdf-format, finns från starten 1964 fram 
till 2022 års modeller. Gör gärna ett besök 
om du har vägarna förbi.

Text & foto Lars-Göran Andersson

I mitten på oktober var det dags för en 
trevlig kväll på Mekonomen. Vi hade 
möjlighet att shoppa med 25 % rabatt och 
vi var en hel del som anammat inbjudan. 
Allt för att vi ska vara beredda på en vin-
ter kunde inköpas. Isskrapor, kupèvär-
mare, oljor, glykol med mera. Naturligt-
vis inhandlades andra prylar också. Själv 
slog jag till på både husvagnsspeglar och 
startkablar. Även en fin plåtskylt följde 
med hem. När man handlar på det här 
viset behöver man så klart också en kaf-
fepaus med gobit. 
 Vi tackar Tomas, Lee och Tomas på 
Mekonomen för att vi fick komma.

Text & foto: Annika Danielsson

Efter alla åren som aktiv i JVBK har jag 
nu deltagit i min första förbundsstämma 
för MHRF (Motorhistoriska riksförbun-
det). Vad är det? kanske någon undrar.
En kort beskrivning:
Motorhistoriska Riksförbundet grun-
dades 1969 av 13 klubbar för att samlat 
agera i myndighetsfrågor. Förbundet 
har sedan dess vuxit till en röststark or-
ganisation när den i dag företräder den 
fordonshistoriska rörelsen med över 
100 000 medlemmar i 200 klubbar. 
MHRF är kanske mest känd för sina för-
säkringar men de gör så mycket mer för 
oss och vår hobby.
 Deras slogan ”För gårdagens fordon 
på morgondagens vägar” blir för varje år 
mer och mer viktigt. De bearbetar myn-
digheter och regeringar. För att säker-
ställa att de historiska transportmedlen 
fortsatt kan hållas rullande och inte bara 
bevaras som statiska föremål, samarbetar 
MHRF med andra organisationer inom 
det rörliga kulturarvet. MHRF har ett 
myndighetsråd som uppvaktar politiker 
och myndigheter för att påvisa hur olika 
beslut påverkar oss och vår hobby.
 Exempel på lättnader som MHRF har 
drivit igenom är skattebefrielse, undan-

tag i miljözoner och besiktningsbefrielse.
 Vi fick en föredragning om Myndig-
hetsrådet som beskriver inom vilka om-
råden de arbetar:
Ursprungskontroll: En ansökan om ur-
sprungskontroll för historiska fordon där 
registreringshandling eller tullhandling 
saknas, ska kunna godkännas oavsett om 
fordonet är komplett, helt eller delvis de-
monterat.

Registrering och teknisk identifiering: 
Vid registreringsbesiktning ska ett his-
toriskt fordon vars identitetsmärkning 
är skadat eller saknas, godkännas om 
fordonet ändå säkert kan identifieras. 
Kraven på historiska fordons utrustning 
och beskaffenhet ska vid registreringsbe-
siktning vara de som gällde vid tillverk-

ningstillfället och styras av rätt tillämpad 
ursprungskategori.

Bevarande och användande av det rull-
lande kulturarvet: När myndigheter fat-
tar beslut som rör historiska fordon ska 
bevarandet och användningen av dessa 
beaktas.

Framtida fossilfria flytande bränslen för 
gårdagens fordon: Historiska fordon ska 
vid bränsleomställningen fortsatt kunna 
brukas utan, eller med endast smärre, 
tekniska förändringar.

Gränsöverskridande transporter: Ex-
port och import av historiska fordon, 
fordon av intresse för samlare och delar 
till dessa oavsett skick och funktion, ska 
ej omfattas av EUs avfalls- och transport-
regler.

Efter denna information inser jag snabbt 
att vi är helt beroende av MHRF och dess 
oförtrutna arbete för att vår hobby ska 
leva vidare.

Text: Annika Danielsson

Rapport från förbundsstämman

Vinterförberedande
kväll på Mekonomen
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En mörk novemberkväll så bjöd vi in oss själva till ett möte 
med Backspegelns redaktion. Efter många år i Evenemangs-
kommittèn så har vi ett antal gånger blivit intervjuad av någon 
skribent för denna eminenta tidning. 
 Vårt syfte med detta möte är att få en bild av redaktionen och 
deras arbete. Idag består redaktionen av redaktör Rolf Nilsson, 
layoutaren Mikael Karlsson, Lars-Göran Andersson och Sture 
Hernerud. Alla är både skribenter och fotografer. 
 Vi ställde några frågor och utifrån de svar vi fick så tolkar vi 
dessa herrar som följer. De motiveras av en aldrig sinande ny-
fikenhet. Att se tidningen byggas upp och få hålla slutresultatet 
i handen efter att ha arbetat digitalt med den under lång tid. 
Skrivlust och alla möten med trevliga människor är en inspi-
rationskälla. 
 Det är inga duvungar vi träffar utan de har varit med länge. 
Rolf bladade Karburatorn redan 1975, Sture började skriva i 
Backspegeln 2014. Lars-Göran och Mikael har varit med i 10–
15 år vid det här laget. De har också en vision som inte går av 
för hackor, de jobbar för att Backspegeln ska hålla samma kva-
litet som de stora rikstäckande fordonstidningarna i Sverige, 
både i innehåll och kvalitet. Vi vill att övriga Sverige ska se vad 
fint vi har här i Jämtland gällande både natur och fordonspark 
säger redaktören. Anknytningen till Jämtland i reportagen är 
viktig och att det är alla sorters fordon som är aktuella. Tid-
ningen ska ha ett blandat innehåll för att det ska finnas något 
för alla. Redaktionen tar gärna emot tips för intressanta repor-
tage. Designen är också viktig för redaktionen, den utvecklas 
och förändras med tiden.
 Det intressantaste med arbetet med tidningen är själva 
uppbyggnaden, att se den växa fram. Reportageminnen, både 
människor och fordon. Att hitta rätt miljö för bilden och låta 
bilden tala så mycket som möjligt själv. En viktig detalj som 
redaktionen arbetar med är att bilder på fordon ska vara olika, 
vinklar, fokus, bakgrund så det inte blir lika hela tiden. 
 Redaktionen funderar på hur Backspegeln ska överleva digi-
taliseringen. Många vill fortfarande bläddra och läsa en tidning. 
Man kan också lägga extra material på hemsidan till exempel 

som filmsnuttar från reportage. En innehållsrik och intressant 
klubbtidning kan ha stora förutsättningar att överleva.
 Redaktör Rolf Nilsson är alltid på G. Han ligger steget före i 
sin planering. På hans dator ligger mappar prydligt i ordning-
gjorda med framtida material som en buffert. Dessa kommer 
bland annat från redaktionens möten där det poppar upp idéer 
om möjliga reportage. Rolf har koll och han planerar innehåll i 
flera nummer samtidigt.
 Mikael jobbar mycket med bilder till reportagen så det ska 
göra sig bäst i tryck. Det är dessutom Rolf och Mikael som har 
sista ordet och bestämmer i slutänden. 
 Tiden går fort när man har roligt sägs det och det blev dags 
att avrunda kvällen. Då kommer vi på en sista fråga. Nu när 
vi går mot jul önskar ni er något i redaktionen? Utan tvekan 
stämmer hela kvartetten enstämmigt upp i att de även vill ha 
med intresserade kvinnor i reportagegruppen. 
 Hur sammanfattar vi detta möte då? Jo, lämpligast på detta 
vis; som medlemmar i JVBK så känner vi oss trygga och stolta 
i vissheten att vår redaktör är en ansvarsfull och kreativ person 
som omger sig av ett härligt gäng som ger ut nya nummer av 
Backspegeln som i sin tur ger så många glädje och intressant 
läsning. 

Text: Annika Danielsson & Anki Granlöf
Foto: Lars-Göran Andersson

Med hög 
ambitionsnivå

TjälasvängenTjälasvängen

Jemtlands Veteranbilklubb
i samarbete med Bergs kommuninvånare

Lördag 12 februari
Samling från kl 10, start ca kl 11
Jans garage, Industriv 35, Svenstavik

Anmälan och mer information 
kommer på hemsidan under 
andra delen av januari
www.jvbk.se.

Nu tar Berg över stafettpinnen och 
vi samlas i Svenstavik för en dag i 
veteranfordonets tecken

Redaktionskommittén, fr. v. Mikael Karlsson, Lars-Göran 
Andersson, Sture Hernerud och redaktör Rolf Nilsson.

Tidningens utseende har förändrats lite över åren. Här är några exempel:
Sommaren 1997, Våren 2007, Våren 2010, Hösten 2017 och nummer 3 2021.
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Sture
Hernerud

Värmon 314, 835 95 Nälden
070-660 49 99
sture.hernerud@gmail.com

Anki
Granlöf

Häggvägen 9, 832 54 Frösön
063-851 25, 070-218 54 79
annchristine.granlof@gmail.com

LEDAMOT

Eric
Flemström

Hattmakarvägen 12, 834 31 
Brunflo, 073-805 49 68
eric.flemstrom@gmail.com
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070-336 66 44
kiemencoupe@hotmail.se
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VICE ORDF.

Peter
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Vålådalsgr 15, 831 72 Östersund
070-313 14 06
p.jansson64@hotmail.com

LEDAMOT

Olle
Norin

Axel Perssons v 18 A, 835 31 
Krokom, 070-690 69 79
norin.olle@telia.com

KASSÖR

Arne
Nilsson

Täppvägen 36, 835 32 Krokom
070-674 76 97
arne.nilsson@bahnhof.se

SEKRETERARE

Annika
Danielsson

Vallsundsvägen 18, 832 96  
Frösön, 070-288 11 48
danielssonannika1@gmail.com

LEDAMOT

Lena
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LEDAMOT

Monika
Grönkvist

LEDAMOT

Gunnar
Arvidsson

Rise 477, 835 98 Offerdal
070-682 21 65
edsel56@live.se

Norderåsvägen 3, 836 93  
Häggenås, 076-800 61 90
lenaabr72@gmail.com

EVENEMANGS- OCH 
RALLYKOMMITTÉ
Annika Danielsson, sammank.
070-288 11 48
danielssonannika1@gmail.com

REDAKTIONSKOMMITTÉ
Rolf Nilsson, sammank.
070-336 66 44
kiemencoupe@hotmail.se

FÖRSÄKRINGSANSVARIGA
Kenneth Danielsson, förs.ansv.
Vallsundsvägen 18, 832 96 Frösön
070-607 70 47

Gösta Lindström
Box 207, 840 31 Åsarna
073-055 27 29
urisasarna@hotmail.com

Göran Lindberg
Strandgatan 21, 830 80 Hoting
073-823 04 11

FORDONSANSVARIG
Gunnar Arvidsson, 070-628 75 50
terrangarvid@hotmail.com

WEBBANSVARIG
Hans Sundkvist
070-601 37 05
hans.sundkvist@bahnhof.se

ARKIVARIE
Göte Högbom, 070-604 53 01
gote.hogbom@gmail.com

VALBEREDNING
Anders Granlöf, 070-550 15 08
anders@ditecbilvard.com

MEDLEMSREGISTRATOR
Anki Granlöf, 070-218 54 79
annchristine.granlof@gmail.com
Ändringar av telefon, e-post, 
fordonsinnehav gör du enklast 
på www.jvbk.se. Du kan också 
kontakta medlemsregistratorn.

Haxäng 160, 834 97 Brunflo
070-628 75 50
terrangarvid@hotmail.com

Då var det dags att summera 2021 – året 
som inte riktigt blev som vi hoppats, men 
ändå nästan. Vi kom i gång med våra 
populära onsdagsträffar och suget efter 
att få mötas igen på riktigt var jättestort. 
Många av träffarna drog rekorddeltagan-
de och vi blev till och med uppmärksam-
made i en av de större rikstidningarna 
– Nostalgia. Det var ett trevligt reportage 
med bilder både från Stortorget i Öster-
sund och från premiärbesöket på Her-
mans mackplan i Tängtorpet, Ås. Julle 
med familj och vänner hade verkligen 
organiserat allt på ett förträffligt vis och 
vi kommer säkert tillbaka.
 Många föreningar ropar efter oss och 
våra onsdagsträffar eftersom det blir ett 
bra tillskott i deras magra kassor efter all 
nedstängning och det kommer att finnas 
några nya ställen även nästa år som vi ska 
besöka. Vi har ju en rejäl framförhåll-
ning så det gäller att vara ute i god tid om 
man ska kunna vara med. Ett jättetack till 
Anki och Annika som gör ett fantastiskt 
jobb med att boka och organisera träf-
farna.
 Höstrallyt genomfördes också som 
planerat men veteranmarknaden på Frö-
sön var vi tvungna att ställa in för andra 
året i följd men nästa år kommer vi igen. 
Nu finns det troligen ännu fler grejer som 
behöver byta ägare efter all nedstängning 
så försäljningen blir nog rekordstor nästa 
år, eller hur, Calle och Christer och alla ni 
andra som brukar vara med?
 Det som nu ligger fast i planeringen, 
om inte pandemin sätter stopp igen, är 
måndagsträffarna i vår lokal på Frösön,  
årsmötet i februari och Tjälasvängen, 
som 2022 kommer att köras i de syd-
västra delarna av länet. Annonser finns 
i tidningen och bevaka vår hemsida och 
på Facebook vad som händer. Planering 
pågår också för fullt inför Springmeet 
tillsammans med vår partner SHRA. 
 Även vår klubb har ju känt av pande-
min genom stora intäktsbortfall och även 
om vi dragit ner på verksamheten så har 
vi ju fasta kostnader i hyror och avgifter. 
Vår duktige kassör Arne, han med jagua-
rerna, gjorde därför en ansökan om att 

få ta del av de extra pengar som staten 
anslog för att stödja föreningar som fått 
försämrad ekonomi på grund av pande-
min. Resultatet blev oväntat bra för oss 
– vi fick drygt 88 000 kronor i kompen-
sation. Tack för det jobbet Arne och nu 
kan vi lugnt se fram emot nya tag med en 
hyfsad kassa.
 Det har varit mycket turbulens kring 
bilbränslet som dels är väldigt dyrt men 
framför allt håller en kvalitet som många 
av våra motorer inte gillar men det har 
också varit en stor fråga om import av 
gamla bilar eller bildelar och vad det ska 
klassas som. Nu verkar det som om de 
flesta instanser ändå är eniga om att det 
faktiskt är ett kulturarv som vi vårdar och 
utvecklar. All heder åt Motorhistoriska 
Riksförbundet som jobbar hårt med den 
här typen av spörsmål på central nivå. 
Vår medlemsavgift till dom är värd var-
enda krona.

 Tyvärr har vi ju också lokala koryféer 
eller ”vän av ordning” som försöker göra 
livet surt för oss genom anmälningar 
om skrotbilar eller uppställning på går-
dar som inte tycks passa en del. En hel 
del tid går åt till att bemöta påhopp från 
olika håll så det gäller att stå på sig för att 
kunna fortsätta att vårda vårt kulturarv.
 Apropå höga bensinkostnader, allting 
är ju relativt och även för länge sedan var 
det många som ojade sig över höga pri-
ser och jag fick ofta frågan när jag körde 
Corvetten med bigblock hur mycket den 
drog – ungefär tre tankar per år var mitt 
svar. Det säger lite om hur många av oss 
använder våra veteraner, vi vårdar nog 
mer än vi kör.
 Styrelsen och jag vill med detta tacka 
alla som varit med på ett eller annat sätt 
under året och önska er en riktigt God jul 
och ett Gott nytt år.

Ordförar´n  Sture

Ordförar´n

Mekonomen
lämnar

10 % rabatt
till medlemmar 

Medlemskort
medtages.

Gäller butik och 
reservdelar.

till medlemmar på 

BILPROVNING

10 % rabatt
till medlemmar på

 bilprovning

Ditec lämnar 10 % på ordinarie pris 
på varor/medel och  
rekondtjänster. 
Ej Ditec-behandlingar. 
Medlemskort medtages.

Chaufförvägen 2
063-12 68 10
info@ditecbilvard.com

10 %
rabatt

10 %
rabatt
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Jemtlands
Veteranbilklubb
bildades 1970 och har cirka 1 400 
medlemmar. Klubben ska:
• främja intresset för tekniskt och 
historiskt intressanta fordon
• vara ett forum för utbyte av infor-
mation mellan medlemmarna 
• tillvarata och bevara kunskap inom 
veteranfordonshobbyn 
• skapa förståelse och goodwill för 
klubbens verksamhet.
 I klubblokalen på Trädgårdsvä-
gen är det öppet hus varje måndag 
kl. 19.00–21.00, oktober till och 
med april. Där kan Du ta en kopp 
kaffe medan Du studerar böcker ur 
klubbens bibliotek eller tar en titt i 
klubbtidningarna.
 Som medlem kan du teckna 
förmånliga försäkringar via MHRF/
Folksam, If och Länsförsäkringar 
Jämtland.
 Jemtlands Veteranbilklubb är 
ansluten till MHRF, Motorhistoriska 
Riksförbundet. JVBK:s medlemmar 
får kostnadsfritt annonsera i Back-
spegeln i form av radannonser.

Måndagsöppet  
i klubblokalen
Från 10 januari till 25 april håller 
klubblokalen på Trädgårdsvägen 5 
på Frösön öppen måndagar klockan 
19.00–21.00. 
Välkommen till  
gemenskap och fika!

God Jul
Gott Nytt År

önskar
Redaktionskommittén

Årsmöte 2022
Tid: Söndag 27 februari, kl. 13.00

Plats: Kronan, Teknikland, Optand

Ärenden enligt stadgarna. 
Efter mötet bjuder klubben på 
kaffe/te med smörgåstårta.
Motioner skall ha inkommit till 
styrelsen senast 13 februari. 

Motioner skickas till: 
Jemtlands Veteranbilklubb 
Trädgårdsv 5, 832 43 Frösön 
eller via mail till  
sture.hernerud@gmail.com

Varmt välkommen önskar JVBK:s styrelse!


