Fördelardosan
NR 87 Mars 2010

Pris icke medlem: 25:-

Medlemstidning för
Hallands Fordonsveteraner

Medlem i MHRF

BSA Sport M22 500cc
Inbjudan och anmälningsblankett till
Västkustrallyt 2010 finns separat inbladad i
denna Fördelardosan. Välkomna!
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Ordförande har ordet!
Nu ljusnar det och det börjar droppa lite från taken.
Snart kan vi en fin dag åka ut på en liten provrunda
inför den annalkande säsongen. Redan nu kan vi se
fram mot vårmönstirngen den 2 maj när Kurt skall ta
oss med ut i det vackra vårlandskapet.
Vi har nu haft vårt årsmöte och vi har fått påspädning i styrelsen med Angela Bertilsson och Robert
Enberg som vi hälsar välkomna till ett verksamhetsår
som vi hoppas mycket på. Vi gläds även att vi fått in
Anders Bertilsson i Åled som en ny besiktningsman
i klubben. Det tråkiga är att Roger Åkersten inte
längre kan fortsätta som redaktör för den nu mycket uppskattade Fördelardosan. Tills vidare får vi
köra ett kollektivt redaktörskap med undertecknad,
vice ordföranden och vår Web-redaktör och nye styrelseledamot Angela Bertilsson. Vi behöver all hjälp
vi kan få och skicka gärna artiklar och bilder under
adress: Angela Bertilsson, Nissagatan 19,
313 50 Åled, E-post: angelab@live.se.
Vi behöver även funktionärer till vårt Västkustrally
den 6 juni och du som kan tänka dig ställa upp är välkommen. Hör gärna av dig till Hasse Johansson på tel
0430-180 28 om du har några frågor eller vill anmäla
dig som ny funktionär.
Med tillönskan om en upplevelserik veteransäsong
Karl-Axel Jansson

VIKTIGT INFORMATION TILL
MEDLEMMAR UTAN DATOR.
För att medlemmar utan tillgång till föreningens hemsida ändå ska kunna få tillgång till information om t ex
utflykter och andra aktiviteter som planeras med kort
varsel och som därför inte finns med i Fördelardosans
aktivitetskalender har styrelsen beslutat att de medlemmarna ska kunna få denna information via brev
Om du inte har tillgång till föreningens hemsida via
egen dator, eller på annat sätt, så ska du kontakta Angela Bertilsson på tel 035-396 88 och meddela detta.
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FÖRDELARDOSAN
Ansvarig utgivare:
Karl-Axel Jansson
Tel 0430-174 94
Redaktionsråd:
Karl-Axel Jansson
Tel 0430-17494
Angela Bertilsson
Tel 035-396 88
Lars Rendahl
Tel 035-609 80
HALLANDS
FORDONSVETERANER
c/o Karl-Axel Jansson
Mandolingatan 24
312 34 Laholm
E-post:
info@hallandsfordonsveteraner.
com
Hemsidesredaktör:
Angela Bertilsson
Tel 035-396 88

Bilden på första sidan är tagen
av Robert Enberg
Bankgiro:
Plusgiro:

5804-6908
132457-3

Medlemsavgift/familj
Inträdesavgift 50 kr

Presstop
No 1 15 feb
No 2 5 maj
No 3 15 aug
No 4 15 nov

300 kr

Var är alla bilder?

Styrelsen håller på att sammanställa en ny medlemsmatrikel
och förra åtet skickade vi ut ett upprop till samtliga medlemmar i samband med utgivningen av Fördelardosan med
uppmaning om att ni kära medlemmar skulle skicka in bilder
på de aktuella fordon ni har i er ägo.
Syftet med den nya matrikeln är bl a att ge er större möjkligheter att hitta likasinnade personer med samma typ av fordon, samma intresse för renovering etc.
Det ska också bli lättare att söka i den nya matrikeln. Ni
kommer att kunna söka på namn, ort, postnummer, telefonnummer och fordon.
Söker ni på fordon, t ex MG, så får ni fram alla medlemmar
som har registrerat att de har en bil av detta märke.
Vi ville också att ni skulle ange status för ert fordon och även
om ni renoverade själva. Tänk vad ni skulle kunna hjälpa
varandra med tips om ni bara hade kunskapen om vem som
också höll på med samma sak som ni. Skicka in bilder och
fordonsuppgifter till mailadress:
fordonsmatrikel@gmail.com eller via brev till Lars Rendahl,
Stråvägen 2, 313 32 Oskarström,
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STYRELSEN
Ordförande:		

Karl-Axel Jansson

0430-174 94

Vice ordförande:

Lars Rendahl		

035-609 80

Kassör:		
			

Anita Larsson		
0430-281 00
Medlemsregister, Nya medlemmar

Sekreterare:		

Arne Åkerblom

0430-250 57

Ledamöter:		

Angela Bertilsson

035-396 88

			

Bernt Axell		

0430-212 00

			

Hasse Johansson

0430-180 28

			

Michael Bengtsson

035-13 04 12

Suppelanter:		

Hasse Bengtsson

035-12 77 53

			

Robert Enberg		

035-606 20

Revisorer:		

Carl-Heinz Pohl

035-563 15

			

Hans Lehrman		

035-10 09 69

Revisorssuppleant:

Lars Bengtsson

035-391 97

Valberedning:		

styrelsen då ingen valdes på årsmötet

Sid 15 Kulturfestivalen
Sid 16

På gång

Besiktningsmän
Lars Bengtsson
Åled
035-391 97
Rikard Andersson
Laholm
0430-62181
Jan-Erik Larsson
Harplinge
035-500 66
Bengt-Arne Johansson
Halmstad
035-12 57 50
Anders Bertilsson
Åled
035-396 88
Roger Åkersten
Laholm
0430-28188
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ÅRET SOM GÅTT
För er, kära medlemmar, som inte hade möjlighet att närvara vid klubbens årsmöte på Lizzies Café den 15 februari vill vi gärna delge er
den verksamhetsberättelse som redovisades för
de närvarande medlemmarna. Det är lite tråkigt
att 90% av er väljer att inte delta i klubbens
årsmöte och därmed frivilligt avstår från att bli
mer aktivt delaktiga i klubbens utveckling och
framtida inriktning.
Verksamhetsberättelse 2009
STYRELSE
Ordf Karl-Axel Jansson, V.ordf Lars Rendahl,
Kassör Anita Larsson, Sekr Arne Åkerblom,
Ledamöter Bernt Axell, Hasse Johansson, Mats
Thelander, Anders Persson, Leif Mårtensson.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft
5 protokollförda möten vidare har arbetsgrupper i styrelsen varit engagerade i olika
slag av arrangemang under detta det 30:e
året av föreningens verksamhet. Vid styrelsens möten har webmaster Angela Bertilsson samt klubbmästaren tillika Fördelardosans redaktör Roger Åkersten medverkat.

uppskattade ”Vårmönstringen” som leddes och
organiserades av Kurt Jonasson. Den 1 maj i år
var det över 40 fordon som samlades vid Edenberga motell utanför Laholm för att i strålande
vårväder köra den runda som Kurt lagt upp.

Nästa arrangemang var vår medverkan i
Tjolöholm Classic Motor där Roy hade samlat
ihop ett 15-tal fordon bland våra medlemmar.
Vi ställde ut bland över tusentalet medverkande fordon på Tjolöholm vårdagen den 24 maj.

Klubben har den 10 oktober via Lars Rendahl
varit representerad vid MHRF:s årsmöte i Täby.
Under året har vi dock haft en tillströmning av medlemmar och vid årets slut uppgick medlemsantalet till ca 390 medlemmar.
Medlemsavgiften har varit oförändrad 250 kr.
Sommarsäsongen inleddes med den alltmer
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Nationaldagen den 6 juni firade vi med ett
Västkustrally i jubileumsutförande samordnat med Laholms Kulturfestival på Gröningen
invid Lagan i Laholm. Alla tidigare deltagar-

rekord slogs vid detta och ca 160 fordon ställde upp och körde rundan i strålande sol. Här
vill vi ge en särskild eloge till alla funktionärer som under ledning av Roger och Hasse genomförde ett mycket uppskattat arrangemang.
Grillaftonen den 24 juni hos Ingegerd och
Ingemar med hjälp av Rune blev som vanligt
en minnesvärd tillställning inte minst genom
de fina tändkulemotorerna som Birger renoverat. En stationär Bolinder på 27 HK och
en mindre Sefflemotor som liksom Hasses
dragspel skänkte tillställningen ljuva toner.

Hjulaftonen på Stortorget i Laholm den 16
juli 2009 lockade ett 40-tal fordon och något
1000-tal besökande. Roger gjorde ett uppskattat inslag genom att med en bärbar mikrofon gå runt och berätta om alla fordonen.
Många hundra besökare följde detta inslag.

Vi får inte heller glömma gänget vid Hasses garage i Laholm, som ordnat en rad uppskattade mopedutflykter. Dessutom har Lars
och Solveig Johansson i Ålstorp ordnat en
omtyckt traktorutflykt under sommaren.

Den 21 augusti besökte ett 15-tal fordon från
klubben Torpa Buss där en intressant visning av
gamla maskiner och bussar, traktorer m m ägde
rum.

REDAKTÖR
ANNONSFÖRSÄLJARE

Vår mångårige medarbetare i föreningen Per
Svengren ordnade ett antal uppskatade utflykter
från Halmstads Slott under sommarmånaderna
i år och upptog därigenom en tidigare tradition
i föreningen.

Klubben behöver en ordinarie huvudredaktör som kan ta ansvar för tidningsproduktionen. Tidningen kommer ut 4 gånger per år
och omfattar 16-20 sidor. Redaktörsarbetet
innebär inte att du ska skriva allt text och ta
alla bilder i tidningen utan arbetet är mer av
sammanställande natur.
För att kunna utveckla tidningen behöver
vi en person som kan avvara någon timma
då och då för annonsförsäljning. Vi har ett
register över de annonsörer som nyttjat
tidningen som reklambärare och det registret
står självklart till ditt förfogande.
Både redaktören och annonsförsäljaren arbetar på ideell basis, dvs utan annan ersättning
än klubbmedlemmarnas stora uppskattning.
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Vid jubileumsmiddagen delades blommor, diplom och presenter ut
Våffeldagen den 22 augusti, ställning med 158 personer vid
vid Bölarps Kvarn som vår borden. MHRF:s ordförande,
klubbmästare Roger andordna- generalsekreterare, samt kansde var en välbesökt och trevlig lisekreterare medverkade och
tillställning som lockade 40-tal överlämnade hederspris, från
medlemmar i det fina vädret. tävlingen Kultur på väg, för
våra insatser vid Västkustrallyt och dessutom utmärkelsen

Vardagsmuseet i Ålstorp som
drivs av medlemmarna Margit
och Jan-Ove Nilsson besöktes den 20 september av ett
25-talet fordon. Museet som
visade sig vara mycket omfattande och intressant bjöd på en
intressant och trivsam upplevelse liksom den efterföljande kaffestunden i trädgården

Jubileumsmiddagen den 17
september på Restaurang Gröna Hästen blev en lyckad till-

6

Årets Backspegel. Tidningen
Nostalgias reporter förevigade tillställningen. Förtjänstdiplom utdelades till Lars
Bengtsson, Carl-Heinz Pohl
och Kurt Jonasson för deras insatser för klubben under 30 år.
Lars-Inges jubileumsbussresa, som i år gick till Fredericia i
Danmark blev fullbelagd och
deltagarna har lovordat resan,
som gick den 17-18 oktober.
Filmkvällen som Roy ordnade
den 4 november blev en värdig
avslutning på en lyckad säsong.
Västkustrallyt var under året
en del i Laholms Kulturfes-

tival och nationaldagsfirandet. Vi fick därför en stor publik både vid samlings- och
målpunkten på Gröningen i
Laholm samt vid starten på
Stortorget. Mer än 2000 personer bedöms ha sett arrangemanget. Klubben belönades
med ett hederspris på nationell nivå för arrangemanget
i tävlingen ”Kultur på Väg”
Klubben medverkade som
vanligt på Stortorget i Laholm
i Laholms Köpmannaförenings aktivitet ”Hjulkväll på
stan” den 16 juli. Med 40-talet
fordon och 10-talet besökande
under kvällen blev arrangemanget en publik framgång.
En delegation från klubben
gästade även den internationella träffen för Audi 100
CC på Plönninge den 30 augusti. Här fanns många fina
Audi CC från hela Europa
från det tidiga 70-talet att se.
Styrelsen vill tacka alla
medlemmar som bidragit till
det framgångsrika verksamhets- och jubileumsåret 2009.

Några ögonblicksbilder från
2009 års Västkustrally

Västkustrallyts 31:A start
I år går rallyt i trakten av Laholm. Start och mål kommer
att ske på Gröningen i Laholm.
Rundan kommer att passera flera
av Laholms kända och vackraste
utflyksmål. Några platser är alldeles utmärkta till att sitta i godan
ro och plundra eventuell medtagen fikakorg. Vid en del kontroller
kommer det att finnas servering
och möjlighet att inhandla vad

man tycker kan vara värt att ha.
Givetvis går det lika bra att enbart
turista om man så vill.
För den som är riktigt hungrig
kommer vi i Färdboken ge tips
om restauranger efter vägen. Någon kommer till och med ha en
specialmeny för rallydeltagarna.
Vi hoppas ni kommer att få en
riktigt trevlig resa utmed södra
Hallands vägar.

Rösta på din
favorit
I år blir det möjligt att rösta
fram sin favorit. Det går bra att
rösta på alla deltagare i rallyt
eller fordonet på finbilsparkeringen.
Röstning får ske på alla fordon
som bär en skylt med en röstsiffra
från Hallands Fordonsveteraner.
Vinnande ekipage erhåller pris
vid prisutdelningen där även lottdragning sker av de som röstat på
vinnande ekipage.

2009 års publikvinnare blev denna fint renoverade bärgningsbil

7

färg

Västkustrallyt
söndag

6 juni 2010

• 08.00		

SAMLING GRÖNINGEN LAHOLM

• 09.15		

FORDONSSTART FRÅN GRÖNINGEN				

• 09.30		

START VETERANBILAR TORGET LAHOLM

• 11.30		

START MOPED & TRAKTORER TORGET LAHOLM

• Hela dagen UTSTÄLLNING ENTUSIASTFORDON
• Hela dagen MOTORER & MASKINER FRÅN FÖRR
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• 16.00		

SISTA FORDON I MÅL

• 16.15		

PRISUTDELNING
• VETERANBIL
• MOPED
• TRAKTOR
FOLKETS RÖST FÖR POPULÄRASTE FORDON
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Mina fordon
En ny, förhoppningsvis ständigt återkommande sida för medlemmar som är villiga att dela
med sig av vad de har i sina garage, lador etc
Redan som tonåring
med nyväckt bil- och
motorintresse hade jag
velat ha en Jaguar Mark
VII, VIII eller IX. Jag
har fortfarande ett doftminne från den gången
då jag hos den lokala
Mercedeshandlaren för
första gången upptäckte
Jaguar och fick provsitta
en väl begagnad Mark
VII:a. Doften, träpanelerna, den sköna fåtöljen
och den långa kraftfulla
motorhuven gjorde mig
ögonblickligen förälskad. Att köpa någon
var inte möjligt - men
drömma om att en gång
äga en Jaguar det var
ekonomiskt överkomligt. Många år gick,
familj bildades, barn
uppfostrades och flyttade hemifrån. Och först
då blev det ekonomiskt
möjligt att förverkliga
tonårsdrömmen
och
det slumpade sig så väl
att det fanns en Jaguar Mark VII till salu i
Växjö. En bil som efter
den renoverats av en bilmekaniker i Växjö, Erik
Persson, hade stått på
bilmuseet i Rydaholm.

En bil i gott bruksskick som
bara var att vrida om nyckeln
i och trycka på startknappen.
Den bilen blev min och den
har varje år sedan dess fått
köra mig och min hustru fram

Min hustru Irene äger också två
bilar, en MG TD från 1952, som
köptes i Ullared för några år sedan och som är en mycket trevlig sommarbil med frisk luft. TD:n
har hunnit vara både på Åland,
Öland, Rügen och Bornholm. Sedan
har vi ett sorgebarn, en MGB från
1965 som vi håller på att renovera.
text/foto Lars Rendahl

och tillbaka till Bygdeå (en liten ort
5 mil norr om Umeå) för att fira midsommar. En tur på knappt 300 mil.

Vi hälsar följande nya medlemmar i vår förening hjärtligt välkomna.
Skicka gärna in bilder och förteckning på de fordon ni har till den adress som finns på sid 3.
nr 567 Monica Persson, Halmstad
nr 568 Rolf Brorsson, Hishult
nr 569 Martin Hervestad, Gullbrandstorp
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nr 570 Hans Roth, Halmstad
nr 571 Bernt-Arne Sigvardsson, Våxtorp
nr 572 Per Erixsson-Krüger, Halmstad

BORNHOLM RUNDT 2009

Frukost i det gröna på startplatsen. Från vänster Irene Rendahl, Anders Bertilsson, Angela Bertilsson

Sommaren 2009 gästades
Bornholm Rundt av två ekipage från Hallands Fordonsveteraner. Det ena kördes av
Anders Bertilsson med makan
Angela som kartläsare och
co-driver och det andra ekipaget köredes av Lars Rendahl
med Irene Rendahl som innehade samma roll som Angela.
Rallyt var mycket trevligt
upplagt och undertecknad som
inte är så tekniskt bevandrad
kunde konstatera att kontrollerna var befriande fria från
tekniska inslag. Det närmaste
man kom var knopslagningen.

Spjutmomentet var mycket uppskattat av publiken och här konstaterar kontrollanten att Anders har jättekoll på var han har naveln.

Hästskokastning var Anders
också en fena på och sammantaget lyckades det Bertilssonska teamet så bra att
de slutade på en mycket hedrande 3:e plats bland runt
170 delatagande ekipage.
Då Bornholm inte ligger så
långt borta kan vi rekommendera fler klubbmedlemmar att besöka vårt grannland.
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Vardagsmuseet Ålstorp

Framåt kl 13 söndagen den 20 september var
det en ståtlig samling fordon som samlades
utanför Euro Masters i Laholm. Trettiotalet
fordon i olika årsmodeller och storlek begav
sig i en stillsam karavan mot Ålstorp. I Ålstorp
styrde vi söderut mot Jan-Oves och Margits
gård några kilometer söder om Hishultsvägen.
Här har de inrättat ett imponerade museum
med vardagsprylar från människors vardag
under uppemot 100 år.
Efter att ha blivit mottagna av värdparet och
en liten vit katt kunde vi vandra runt i de trevligt arrangerade samlingarna. Här fanns stationära motorer, traktorer, mopeder, men även
träskor för hästar som arbetade på mossar, fina
affischer för traktorer och bekämpningsmedel
samt gamla kataloger från Åhlen & Holm.
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Skolsalar, vardagsrum med gammal TV och
tvättstugor, mejeri m m fanns, som ytterligare
exempel på det digra innehållet. Även gamla
läskedryckflaskor av märket Citronil fanns att
bese.
Efter en fin kaffestund i trädgården i höstsolens glans kunde vi tacka värdfolket och
därefter nöjda bege oss hemåt i våra gamla
fordon.
Om ni vill göra ett eget besök i museet kan
ni säkert boka tid på tel 0430-611 66 hos JanOve och Margit, som även är medlemmar i vår
förening.
Karl-Axel och Ann-Christin med Folke
Folkvagn
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Från vrak till finbil
Text och bild Anders Bertilsson

En sommardag när tristessen
på stranden slog an inhandlades
ett exemplar av Classic motor
och där i en liten radannons
fanns den. Det ultimata tidsfördrivet. Räddningen från
alla dagar i det fina vädret vid
stugan och vid stranden.En
tom MG Midget kaross som
såldes av ett dödsbo i Åstorp.
Enligt änkan skulle alla grejer
finnas med för det hade den nu
avlidne mannen berättat tidigare
för sin fru. Bilen var avställd
1974 pga. grova rostskador
och revs isär året efter, sedan

Här ”vraket” uppallat i garaget för en första besiktning
Bilen var så dålig att när den lyftes
in i garaget vek den sig på mitten.
Det blev ett enkelt beslut att först
bygga upp främre delen framför
bakaxeln, sedan den bakre delen för
att till sist skarva ihop till en hel bil.

hände inget mer. Inte förrän
jag trädde in i villagaraget
en lördag i augusti 2003. På
golvet stod resterna av en bil
som var rollad i någon hiskelig
gul färg och runt den stod det
staplat ica-påsar med bildelar.
Visst fanns det rost. Obetydliga
fragment av golv, gassvetsade
trösklar i 3 mm plåt, rester av
dörrar och något vingligt som
kunde förutsättas ha varit en
huv. Ett par nya tröskellådor
och ett renoverat motorblock
gjorde att jag bestämde mig.
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Golvhalvor inskaffades och svetsades
fast i kardantunneln för att ha någonting
att utgå ifrån. Sedan byttes hela bakre
golvinfästningen vilken tillika är
infästningen för de kvartselliptiska
bakfjädrarna. Det blev många timmars
mätande med måtthand och vattenpass
för att få allting i lod
och alla mått rätt. Man
vill ju inte att bilen ska
lämna 4 hjulspår efter
sig. När måtten stämde
började torpedväggen
och innerskärmar att
byggas upp. Huven var
bortom all räddning
och ersattes med en
bättre begagnad likväl som att bakluckan
Efter en snabb prutning bestämdes
fick en ny ovansida.
priset och tidsoptimisten hade åkt
dit igen. En renovering skulle nog
avklaras på ett år, kanske ett och ett fortsättning följer i nästa
nr av Fördelardosan
halvt. Det tog 4 år visade det sig.

Laholms Kulturfestival
31/5-6/6 2010

Varje dag under hela veckan kommer Laholms Kulturfestival att pågå med deltagande av
”Skolschlaget” som framträder med showiga uppträdande på Gröningens stora scen.
Mängder av lokala och mer nationellt verksamma artister kommer att synas i Laholm
under Kulturfestivalen.
Förutom alla artistuppträdande kommer festivalen också att erbjuda ett brett urval av
kulturella upplevelser, både inom- och utomhus.
Programmet är varierat och både gamla och unga kommer att ha glädje av festivalen.
Fredagen den 4 juni tillägnas framförallt den yngre publiken med scenframträdande på
Gröningens stora scen av lokala popartister.
I Kulturfestivalen deltar elever från samtliga skolor i Laholms kommun
På söndagen den 6 juni är det Nationaldagsfirande hela dagen på festival-området nere på
Gröningen.
Västkustrallyt pågår för fullt i staden och i trakterna däromkring
Traditionellt firande med flagghissning och tal
Festivalen håller på för fullt från kl 09.00 - 01.00
På Gröningens festivalområde finns både mat och dryck för en bra peng.

Det jobbas dagligen med programmet
för festivalveckan. Läs senaste nytt på
festivalens hemsida som uppdateras efter
hand. www.laholmskulturfestival.se

VÄLKOMNA!

KÖPES

A-Ford Tudor 1930-31 i originalskick köpes. Helst i bra
körbart skick men alla förslag
beaktas.
Anders tel 035-396 88,
070-657 50 90

KÖP OCH SÄLJ

Alla medlemmar annonserar gratis under dessa rubriker. Har ni något att sälja, fordon, delar
av fordon eller annat relaterat till vår hobby är ni välkomna att skicka in era annonser till
Fördelardosan, c/o Karl-Axel Jansson, Mandolingatan 24, 312 34 Laholm eller skicka in annonsen via mail till info@hallandsfordonsveteraner.com.
Annonserna kommer att publiceras i både tidningen och på klubbens hemsida.
När du sålt ber vi dig ta en kontakt med hemsidesredaktören Angela på tel 035-396 88 så att
vi kan plocka bort annonsen.

15

B

AVSÄNDARE:
HALLANDS
FORDONSVETERANER
c/o Karl-Axel Jansson
Mandolingatan 24
312 34 LAHOLM

FÖRENINGSBREV

PÅ GÅNG
Hela sommaren		Frukostträff
Varje lördag hela sommaren med start 9:e maj 07.00-09.00 Eurostop Halmstad

Alla som har någon resa, utflykt eller annan typ av evenemang i tankarna
uppmanas att kontakta redaktionen eller webredaktören så kommer vi att
omgående

26 April

Anmälan till Tjölöholm classic

Anmälan och information: Roy Andersson 035-107 308, mobil 0730-75 18 25

2 Maj

Vårmönstringen

Samlingsplats Gröningen, Laholm. Medtag fikakorg.Vi startar rundan 10.00

23 Maj

Tjolöholm classic motor

Vi kör gemensamt till Tjolöholm. Mer info kommer

30 Maj

Sista anmälan Västkustrallyt

6 Juni

Västkustrallyt

Se mer information på sid. 8-9 samt bilaga

30 Juni	Grillafton i

Mellbystrand

Samling Halmstad Slott 18.30, Tre Laxar 19.00. Ta med kaffekorg samt något att grilla.
Upplysningar Ingegärd/Ingmar 0430-25577 eller Rune 0430-25056

22 Juli

Hjulafton i Laholm

I samarbete med Laholms Köpmän. Anm./info: Karl-Axel Jansson 0430-174 94

0430-185 55
Fax 0430-185 93
Laholmsv. 312 45 Veinge

www.veinge-tryckeri.se
E-post: veinge.tryckeri@veinge-tryckeri.se
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Vi
trycker!
Visitkort & korr.-kort
Foldrar & broschyrer
Blanketter
Fakturor, kuvert & brevp.
Affischer & vykort m. m.

PORTO
BETALT

