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Snart är det dags igen!

Anmäl dig till Västkustrallyt 6 juni! 
I år med start i Halmstad!
Se inbjudan på sid 9. Anmälningsblankett bifogas tidningen!
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Aktivitetsidéer
Har du några idéer om utflykter, grill-
kvällar, rallyn, studiebesök osv och bor i 
Laholm eller Halmstad kommun vänder 
du dig till 
Solveig Johansson tel 0708-20 32 33
Bor du i kommuner norr eller öster om 
Halmstad ringer du
Sven-Erik Andersson  tel 076-107 96 48
Solveig och Sven-Erik kan självständigt 
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För att aktiviteten ska kunna godkännas 
måste alla i klubben vara välkomna att 
delta.

Material till Fördelardosan
Vi är nu 512 medlemmar och vi 
hoppas att det ska komma in en hel del 
reportage och annat mysigt från er! 
Dela med dej av allt kul du hittar på! 
Det kan ge dina HFV-kamrater nya 
utflyktsmål. Material skickar du till
fordelardosan@hallandsfordonsveteraner.com

Om du vill MHRF-försäkra ditt fordon 
tar du kontakt med någon av nedanstå-
ende besiktningsmän för en besiktning 
av fordonet. 
Besiktningskostnad 200 kr per fordon + 
bilersättning enligt statlig norm

Fordonsbesiktning

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

Lars-Inge Karlsson 070-5370748

Besiktningsmän

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

868 Philip Arvidsson, Halmstad

869 Henrik Anshem, Gullbrandstorp

870 Jan Söderholm, Laholm

871 Kenneth Bengtsson, Varberg

872 Richard Hagenstam, Laholm

873 Rolf Ahrborn, Halmstad

874 Laila Björing, Ätran

875 Pia Pettersson, Laholm

876 Jonas Källström, Laholm

877 Martina Bengtsson, Falkenberg

878 Tore Hagenstam, Halmstad
 K

Hjärtligt välkomna 
till klubben!

Ordförande 14 Feb.-17  

Hallå,..Gott folk!
Alla Hjärtans Dag,...och t.o.m vädrets 
makter gav oss ett soligt leende.
I varenda buske ”skrek” fåglarna ut sin 
”vår-drill” med tydligt budskap om:                                                             
Dags för lite fordonsvård inför sä-
songen, så tolkade jag det i alla fall.                                                                                
-1 maj rundorna i klubbens regi, körs
både på norr & söder. I sedvanlig
ordning bjuder klubben betalande
medlem på lunch, medpassagerare
har chans att köpa till rabatterat pris.                                                                                                                              
-6 maj, är det dags för Gårdsbacka-
träffen. Frukostbuffe´..7-9 och lunch-
buffe´..12-14.
Däremellan kör vi en cruising-run-
da i byn, hedrar vårt upphov & de-
filerar förbi Skintaby gamla skola.
Många möten hölls där och säkert en
massa annat skoj. Väntar ivrigt på
info från Er som var med vid starten!                                                                                             
-Västkustrallyt utgår i år från Halmstad,
planeringen är i full gång!
Sen Ni,..har vi Utställningen i Norr-
viken. Det var många år sen vi ställde 
”kosan” dit. 
Åh, vad man saknat detta, var ju bara 
ett ”måste”... Liksom.. ”ingen sommar 
utan reggae”. 
citerar mitt yngsta (än så länge) barnbarn 
Filippa 2,5 år”:
Ha det..simma lugnt!!
Kram Pia
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Årsmötet 15 feb 2017

Presentation av ungdomsgruppen

Fr. vä Philip Arvidsson, Emil Svanå, Filip Sandehov infälld i bild, 
Jonathan Elwing (ordförande), Kevin Idersjö. Foto My Rådstam

Det snabbaste årsmötet i Hallands For-
donsveteraner sedan jag gick med i klub-
ben för ett 10-tal år sedan.
Utanför protokollet inledde Pia Idersjö 
med att presentera klubbens ungdoms-
sektion som påpassligt nog infunnit sig 
på årsmötet och efter presentationen 
hälsades ungdomarna välkomna med 
en applåd.
Den enda frågan som ställdes var på 
budgeten och det var Sterner Josefsson 
som frågade hur det kunde komma sig att 
Fördelardosans kostnad för 2017 var så 
mycket lägre jämfört med 2016 års utfall.
Pia Idersjö förklarade att inför detta år 
hade det gjorts offertförfrågningar på 
ett antal tryckerier och Veinge Tryckeris 
offert var bra mycket högre än övrigas. 
Pia poängterade att Veinge Tryckeri var 
välkomna att lämna offert inför nästa 
år, 2018.
Efter denna korta fråga gick det i rasande 
fart och efter 15 minuter var årsmötet 
över och vi fick sitta och vänta på att få 
kaffe/te fralla och kaka. Köket hade inte 
riktigt förstått hur snabba vi var detta år 
och hade utgått från att mötet skulle vara 
lite längre.
Under väntetiden hade Pia gott om tid 
att dela ut blommor till mötesordförande 
Lars Svanberg och till den avgående 
valberedningen vilka utgjordes av Arne 
Åkerblom och Michael Bengtsson, men 
då Michael inte fanns på plats så fick 

redaktören den överblivna buketten, så 
tack Michael för att du inte var där!
Som vanligt var ostfrallorna suberba och 
vilken smarrig kaka Lizzie bakat, där 
missade ni något, ni som inte kom på 
mötet. Av HFVs 512 medlemmar kom 
47 st till årsmötet.

Ett ojusterat protokoll från Hall-
ands Fordonsveteraners årsmöte 
på Lizzies Café i Holm den 15 
februari 2017

§ 1. Mötet öppnades av ordförande Pia
Idersjö som hälsade närvarande medlem-
mar hjärtligt välkomna.
§ 2. De namnlistor som cirkulerat runt
bland medlemmarna och som insamlats
av klubbens sekreterare Solveig Johans-
son godkändes som röstlängd. 47 st.
§ 3. Till mötesordförande valdes Lars
Svanberg.
§ 4. Till mötessekreterare valdes Lars
Rendahl.
§ 5. Till att justera protokollet valdes
Sven-Erik Andersson, Tvååker och In-
gemar Olsson, Morup.
§ 6. Mötet förklarades behörigt utlysts
då kallelsen till mötet gick ut till alla
medlemmar i Fördelardosans december-
nummer.
§ 7. Dagordningen fastställdes för kom-
mande punkter.
§ 8. Verksamhetsberättelsen, den ekono-
miska redogörelsen och revisionsberät-
telsen godkändes enhälligt.
§ 9. Stämman beviljade enhälligt
styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10. Valberedningen föreslog nyval
på två år av Bengt-Arne Johansson,
Halmstad och Roland Peterson, Tvååker. 
Stämman valde enhälligt dessa.
§ 11. Till revisorer på ett år föreslog
valberedningen Stefan Larsson och Tore
Hultqvist och som suppleant Pelle Eng-
dal. Samtliga valdes enhälligt.
§ 12. Till ny valberedning valdes Lars-
Göran Karlsson, Falkenberg, Lars-Inge
Karlsson, Tvååker och Lars Johansson,
Laholm.
§ 13. Stämman beslöt att medlemsav-
giften för 2018 skall vara oförändrad.
Budgeten för 2017 godkändes och
stämman uttryckte sitt gillande av att
det gjorts en tryckeriupphandling av
Fördelardosan, vilket sänker kostnaden
för tidningen jämfört med tidigare år.
§ 14. Inga motioner fanns inlämnade.
§ 15. Ordförande tackade för det förtro-
ende han fått som mötesordförande och
avslutade mötet.

Pia Idersjö överlämnar en blomma till 
mötesordförande  Lars Svanberg.

Några av de 47 närvarande medlem-
marna
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Så här i januari-februari, när termo-
metern ligger en bit under nollan, kan det 
vara skönt att se tillbaka på förra året och 
även längta till sommarens olika träffar. 
Här är några av förra årets träffar som 
jag har besökt och säkert kommer att åka 
till även i år.
På vårkanten kör Bjäre Moppers sitt tra-
ditionella Kristihimmelsfärdsrally och att 
besöka startplatsen i Förslöv är ett him-
melrike för oss som både har barnasinnet 
kvar och är moppeentusiaster.

För oss som gillar racing är Svenskt 
Sportvagnsmeeting på Ring Knutstorp 
ett absolut måste. I depån och på entu-
siastparkeringen hittar man verkligen 
många roliga och ovanliga bilar. Denna 
träff hålls i år 7 – 9 juli. 

Sommarträffar värda ett besök

Under våren har även Fordons Entusi-
asterna  Osby en trevlig liten träff  vid 
Sjöängen mitt i Osby. Förutom fina bilar 
och motorcyklar att titta på så finns även 
möjlighet att ”åka brygga”.

Till västkustens största och bästa träffar 
hör onekligen Tjolöholm Classic. En 
träff med över 1000 bilar och där även 
HFV har en egen ”hörna” där vi kan stå 

tillsammans. Passa på att anmäla dig 
till vår kontaktperson. Vi brukar ha gott 
om plats så vi kan ta emot betydligt fler 
medlemmar med sina bilar. Det är ju 
inte så långt att köra från Halland till 
Tjolöholm, så de flesta av våra bilar 
borde klara den resan.

En träff på hemmaplan, för oss Halm-
stadsbor, är Halmstad Sports Car Event 
som hålls årligen på Brottets simstadion. 
Ett litet Mecca för dig som gillar sportbi-
lar. Sedan är det ju också väldigt kul att 
lyssna på vad Peter Sundfeldt och Bosse 
Bildoktorn har för kommentarer till de 
olika bilarna som ställs ut. De är ju inte 
direkt kända för att vara tystlåtna, så bara 
de två tillsammans är värda hela inträdet.
Att åka till Löddeköpinge någon gång 

under sommaren borde nästan vara ob-
ligatoriskt. Tisdagsträffarna hålls under 
hela sommaren, så välj en tisdag när väd-
ret är bra för då kommer det garanterat 
många bilar och motorcyklar. 1000 bilar 
och minst lika många motorcyklar är inte 
ovanligt.
Även på gamla flygflottiljen F5 i Ljung-

byhed hålls numera en större bil och 
MC-träff varje år. Ja,  förresten så är
det även en flygträff, så det går bra att
komma med ditt flygplan också för den
delen. Träffen kallas för Fly´n Ride. Håll

utkik i kalendrarna efter vilket datum 
som gäller.
På sensommaren är det dags för alla 

sportvagnsentusiaster att vallfärda till 
Hofsnäs herrgård, en bit från Borås, till 
en av årets allra trevligaste sportbilsträf-
far. Träffen hålls i en härlig omgivning i 
Torpanäsets naturreservat mellan sjöarna 
Torpasjön i väster och Yttre Åsunden i 
öster. Detta är ett mycket trevligt och 
uppskattat arrangemang som man mer 
än gärna åker till år efter år.
En fartfylld avslutning på året är Falken-

berg Classic. Det är säsongsavslutningen 
för den historiska racingen i Sverige 
och att gå runt i depån mellan racen och 
känna dofterna av bensin, racingolja 
och varma bromsar är ett underbart. Det 
är något visst med atmosfären i racing-
depåer...
I samband med denna tävling har HFV 

i flera år ordnat så att vi medlemmar 
får fritt inträde om vi kommer i våra 
veteranbilar.
Text o foto Horst Grieger



Ställ ut ditt fordon på Norrviken Classic Auto i Båstad 
helgen den 28 - 30 juli 2017

Bilar - MC - Mopeder - Lätta Lastbilar

28 juli 
ENGELSKA DAGEN
Endast engelska bilar i parken denna 
dag. Förkrigsbilar av alla slag runt 
spegeldammen.

29 juli 
EUROPEISKA DAGEN
Endast europiska bilar( ej engelska) i 
parken denna dag. Förkrigsbilar av alla 
slag runt spegeldammen.

30 juli 
AMERIKANSKA DAGEN
Endast amerikanska bilar i parken 
denna dag. Förkrigsbilar av alla slag 
runt spegeldammen.

28 -30 juli 
FÖRKRIGSFORDON
MC OCH MOPEDER
Under alla utställningsdagar finns 
det möjlighet att ställa ut förkrigs-
fordon, fordon tillverkade före 1940. 
Dessa fordon kommer att placeras runt 
spegeldammen framför villan.
OBS! Endast 20 fordon får plats så 
först till kvarn gäller.
MC och mopeder kommer att placeras 
i Körsbärsträdgården. Ingen antalsbe-
gränsning.
I samband med anmälan berättar du om 
du vill ställa ut alla dagarna eller någon 
av dagarna.

ANMÄL DIG SOM 
FUNKTIONÄR
Visa till utställningsplats
I samband med utställningen behöver 
vi ett antal funktionärer som kan hjälpa 
till med inlotsning och parkering av for-
donen. Arbetstid 07.00 - 10.00.
Informationstältet
Vi behöver också några som kan be-
manna vårt informationstält under 
utställningsdagarna. Utställningarna 
slutar kl 18 fredag-lördag och kl 17 på 
söndagen.
Frukost och lunch till alla funktionärer 
och naturligtvis fri entré alla utställ-
ningsdagar.

Information till 
utställare!
Alla utställare blir bjudna på kaffe/te 
och smörgås på morgonen och det finns 
möjlighet att senare på dagen köpa 
lunch till ett reducerat pris. Mer info 
om detta får ni vid anmälan. Frukosten 
serveras mellan kl 07.30 till 09.30.
Fordonsutställningen slutar 1 timma 
innan Hantverksmässan stänger.
På fredagen och lördagen får vi 
åka hem kl 17.00
På söndagen kl 16.00
OBS! Endast 30 st engelska, europeiska 
respektive amerikanska bilar får plats på 
respektive dag, så först till kvarn gäller.
Vi kan ta 20 förkrigsfordon runt spegel-
dammen varje dag.
Mopeder/motorcyklar alla dagar i Körs-
bärsträdgården. Ingen antalsbegränsning
När du anmäler dig måste du ange 
vilken eller vilka dagar du vill ställa ut 
ditt förkrigsfordon.
Anmälan till 
Pia Idersjö 0709-50 80 58 eller
Lars Rendahl 070-201 85 59 eller
via mail till
fordelardosan@gmail.com

Hallands Fordonsveteraner har fått möj-
lighet att låta sina medlemmar ställa ut 
sina fordon (bilar, motorcyklar, mopeder, 
lätta lastbilar) på Norrviken (f.d. Norr-
vikens Trädgårdar, Båstad) sista helgen 
i juli 2017. 28-30 juli. 
Utställning av förkrigsbilar, motorcyklar 
och mopeder sker alla dagar.
För övriga är utställningen uppdelad i tre 
temadagar. En dag med enbart engelska 
bilar, en för europeiska bilar (förutom 
engelska bilar) och en dag med ameri-
kanska bilar.
För den som har ett fordon tillverkat 
1940 eller äldre finns det möjlighet att 
ställa ut fordonet alla tre dagarna.
Mopeder och motorcyklar kan ställas ut 
alla tre dagarna och kommer att placeras 
i Körsbärsträdgården
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Klubblokalen 12 januari

Foto Solveig Johansson

28 personer samlades i klubblokalen 
på Fridhemsgränd 6 c i Lilla Tjärby 
för att lyssna på Gunnar Ernst från KG 
Knutsson som berättade om att välja rätt 
olja till bilen och läsa i instruktionsboken 
om vilken olja som tillverkaren rekom-
menderar till din motor. Att välja fel kan i 
slutändan bli dyrt då din motor kan slitas 
ut snabbare med den felaktig olja.
Många gånger tittar vi som kör äldre 
fordon mer på priset än på oljekvalitén. 
Vi kör inte så många mil under ett år och 
vi byter ändå olja varje vår. Inte kan väl 

en olja som bara finns i motorn i kanske 
50-300 mil förstöra den?
Men det var precis det som Gunnar
menade kunde hända. Snålhet bedrar
som bekant vishet.
Tyvärr uppfattade en del av deltagarna att
Gunnar mest pratade om oljor i moderna
motorer men samma kvalitetsaspekter
gäller även för motorer gjorda för länge
sedan även om det numer kan vara svårt
att få tag i de “raka” mineraloljor som
rekommenderas för våra fordon.
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Klubblokalen 17 november

Vardagsmuseet  15 december

Denna veckas torsdagsträff var förlagd 
till Vardagsmuseét i Ålstorp i stället för 
som vanligt i HFV´s klubblokal.
Varför förstår man när man ser mängden 
av saker som Margit och Jan-Ove samlat 
på sig under åren.
Margit och Jan-Ove hälsade alla välkom-
na och berättade att i dag skulle det 
handla om kläder ifrån olika tidsepoker.
Margit berättade på ett mycket målande 
sätt om de kläder hon visade och hade 
också lite bakgrund till dessa: Vem som 
en gång burit kläderna, alltså. Hon hade 
också hjälp med att visa upp kläderna av 
två stycken barnbarn.

Efter berättandet var det så dags för kaffe 
. De närvarande var smått förundrade 
över den mängd kakor och bakverk 
som serverades med tårta som slutkläm. 
Men… det var extra festligt i kväll, 
HFV´s sekreterare Solveig Johansson 
fyllde nämligen år och blev både besjun-
gen och avhurrad av HFV:arna.
Allt roligt har ett slut, mätta på både 
information och kaffe med kakor avslu-
tades kvällen med att alla tackade för 
sig. C.a 25 medlemmar hade hörsammat 
inbjudan och var mycket nöjda med 
kvällen.
Text o foto Arne Åkerblom

19 medlemmar närvarade när Tommy 
Karlsson höll en mycket lärorik föreläs-
ning om billacker och lackvård. Det blev 
många aha-upplevelser för deltagarna 
och det är bara att hoppas att Tommy 
kan upprepa denna föreläsning i norra 
Halland så att fler kan få ta del av klok-
skaperna.
Diskussionerna fortsatte under och efter 
kaffepausen och som avslutning tackades 
Tommy med en varm applåd.

Mopeder/bilar till 
Elmia efterlyses
I Nostalgia-hallen har MHRF varje år 
ett eller flera teman. 2017 är det 50-talet, 
mopeden 65 år och mc-bilar. 
HFV har tillsammans med StorVolvo-
klubben en MHRF-monter på utställning-
en och där tänker vi bl a att visa upp 5-6 
mopeder. Några renoverade till nyskick 
och några i patinerat bruksskick.
Jag vet att vi, i klubben, har många med-
lemmar som vurmar för mopeden och jag 
vill nu att ni skickar in förslag till vilka 
mopeder vi ska ställa ut på mässan.
Skicka gärna bild tillsammans med upp-
gifter och fabrikat, modell och årsmodell
till Bengt-Arne Johansson på hans mail
besiktning@hallandsfordonsveteraner.com
eller med brev till
Bengt-Arne Johansson
Stallgatan 15
302 47 Halmstad
Du kan också ta kontakt med Bengt-
Arne via telefon 070-374 95 25
PS! Har du tips på någon eller några 
50-tals bilar som du tror skulle passa att 
ställa ut? Tveka inte, ring eller skriv!

Vi åker från
06.00  Halmstad Arena,
06.30  Samåknings parkering Skrea
06.45  Björkängs vägkrog
07.00  Varberg nord
08.30  Rasta Vårgårda
11.30  Örebro
16.30  Ca hemresa
Pris  650 kr                          
Ingår:  Bussresa och entrè
VÄLKOMNA ATT ÅKA MED
Med vänliga hälsningar
Asige Busstrafik Lars-Inge 
tel  0340-407 15, 070-537 07 48. 

Hallands Fordonsveteraner
Resa till samlarbil 2017 i Örebro 

den 25 mars 2017
I rött ser vi Margit och stående med en hatt i handen och med en kjol framför 
ansiktet ett barnbarn som hjälpte till med visningen denna kväll

Tommy Carlsson

Det började med en bula i taket, nu är bilen “naken”
Har man börjat renovera är det svårt att dra gränsen för hur mycket man ska göra. Det 

Foto Michael Bengtsson

bara växer  och ofta slutar 
det med en helrenovering. 
Denna händelsekedja har 
nu drabbat vår “gamla” 
ordf Michael Bengtsson 
när han började fixa en 
bula i taket på Rollsen.
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Den 15 december 2016 träffade Sterner 
och Pia kulturförvaltning för att dis-
kutera möjligheten att ha start och mål i 
2017 års Västkustrally inne i Halmstad.   
Nedanstående är det protokoll som upp-
rättades under mötet.           
Vi träffas för att ”prata ihop oss” om ..                    
Hur kan vi genomföra Västkustrally nr 
38, 6 Juni 2017, med Start/Målgång  ifrån 
Halmstad. Ett mycket bra möte, ..Johan 
visade sig vara en ”ide´-spruta” av stora 
mått! Så ”himla” skoj!
-Sterner:  Viktigt är: Bilarna är kultur, 
vilket vi alla i klubben vill ska framgå. 
-Johan: Arbetar på att ”binda ihop” 
arrangemangen på Nationaldagen.
Vill gärna ha(=ska bli) ex. 2 utvalda 
bilar på plats vid firandet på Galg-
berget melllan kl. 11.00 – 12.00 den 
6 Juni, samt representant från HFV.                                                                                       
Halmstad City har matmarknad på Stora 
Torg. Innebär att där kan vi inte presen-
tera fordon. Vi jobbar vidare... HFV står 
som arrangör, söker tillstånd hos polisen 
(=körning på stråk som kräver detta)
Samlingsplats diskuterades, då släpper 
Johan bomben om Kajskjulet (ingen av 
oss hade tänkt på den)! Stor yta, nära 
city, inomhus-scen. En kanonbra plats 
(=vi checkade upp efter mötet)!
-Sterner kontaktar Lotta Ekwall, checkar 
om/hur vi kan ha ett samarbete.                                         
-Johan: kollar vem som äger marken, 
återkommer med besked. Kollar även 
upp föreningsstöd.              
-Johan kollar med Teknik- & Fritid om 
lämpliga körvägar. Vi kollar vidare om 
evenemang vid målgång, då det är önsk-
värt från bägge parter. Jippo för allmän-
heten och lite kul för rallydeltagarna!
Så kommer vi till avslutet....
Tusen Tack, Johan & Rickard, Kulturför-
valtningen, Halmstad...  för ett mycket 
fint möte & härligt engagemang!
Pia Idersjö &  Sterner Josefsson
Hallandsfordonsveteraner    

Västkustrallyt 2017

Från vänster: Pia Idersjö, Johan Eng-
man, Sterner Josefsson

Vi har fått en skattkista!
När Ingemar Olsson och Jarl Svensson 
var i klubblokalen för att informera oss 
om Mustangen som störtade utanför 
Skottorp 1944 kom en man i 65 års ål-
dern fram och frågade om jag var Lars 
Rendahl. Jag svarade ja på den frågan 
och såg nog lite undrande ut då jag al-
drig tidigare träffat honom. Ännu mer 
undrande blev jag när han frågade om 
jag hade bil med mig och sedan ville att 
jag skulle följa med honom ut till hans 
bil. Nyfiken som man är så följde jag med 
och det ångrade jag inte och det kommer 
inte heller ni att göra när ni får ta del 
av vad han visade mig och frågade om 
jag och klubben var intresserad av den 
“skatt” han hade i sitt bagageutrymme. 
En “skatt” som kommer att hjälpa mig 
att fylla Fördelardosan med kuriosa från 
bilens barndom och historia.

1922 för lantbrukaren Johan Andersson 
i Gödeby och att det var en Ford T 20 hkr 
med reg.nr N704.
Mängder av denna typ av uppgifter finns 
att botanisera i tillsammans med en 
mängd bilder på både bilar och sydhal-
länningar i sina fordon.
Arvid Andersson som sammanställt alla 
dessa fantastiska fakta föddes 1908 på 
gården Karlsberg i dåvarande Sibbarps 

Här ser vi Arvid Andersson 1930 när 
han arbetade som kontrollassistent.
Då var det cykel som gällde!
Den mycket generösa mannen heter Rolf 
Arvidsson, son till Arvid Andersson, som 
bland mycket annat var kontrollassistent 
i Simlångsdalen 1930. Rolf planerar en 
flytt till ett seniorboende och när han höll 
på att gå igenom vad som skulle behållas, 
vad som skulle kastas, vad barnen ville 
ha osv. så hittade han sin pappas samlade 
bilinformationsskatt som ingen ville ha 
och som Rolf  tyckte var alltför unik för 
att kastas.
Rolf körde upp från Nyhamnsläge, ligger 
strax nordväst om Höganäs, denna dag 
bara för att fråga om vi var intresserade 
av att förvalta pappans samlade verk. 
Och det är vi! 
Visste ni t ex att första körkortet i Hal-
land 1917 togs den 11 januari av ingeniör 
Olof Sigfrid Bäckström i Knäred? Eller 
att enligt Bilregistret inregistrerades 
den första i bilen i Sibbarp den 18 juli 

kommun, öster om Falkenberg. Arvid 
gick en lantmannakurs på Katrinebergs 
Folkhögskola 1928-29 och arbetade 
1929-38 som kontrollassist i Simlångs-
dalen, Slöinge, Wargön och slutligen  på 
Skottorps gods. 1939 köpte Arvid gården 
Elofsgård i Ålstorp där han bodde kvar 
till sin död 1999. 
Under sin tid som lantbrukare hann Ar-
vid också med att vara engagerad inom 
jordbrukskooperationen och var bl a 
ordförande för Vallberga Lantmän och 
ledamot i Sveriges Lantmän.
Arvid tog körkort 1930 och ställde gärna 
upp som chaufför åt andra då han inte 
skaffade egen bil förrän 1951 då han 
köpte en svart Volvo PV 444B (den med 
takgöken).
Det var först efter sin pensionering som  
Arvid hade tid att ägna sig åt sitt stora 
fritidsintresse och sammanställde all den 
mängd information som vi, i Hallands 
Fordonsveteraner, nu får ta del av.
Ett jättestort tack är Rolf värd och hade 
jag fått bestämma hade han på stående 
fot blivit utnämnd till hedersmedlem i 
vår klubb.

Arvid Andersson när han fyllde 50 år
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Verksamhetsberättelse 1/1 - 31/12 2016
509 medlemmar, en ökning med 64 
under året. 
Styrelsen har haft 5 protokollförda 
möten.                                                                                         

kommer att ersätta en avgående besikt-
ningsman.
Västkustrallyts funktionärsfest hölls i 
Vessigebro 3 september.
Vi deltog i kulturnatten i Halmstad, 1 
oktober, ca 1500 besökare i tältet.
Ett samarbete har inletts med Norrviken  
för bilutställning på Hantverksmässan 
2017.
Möte har hållits med Kulturförvaltning-
en, Halmstad Kommun för genomför-
ande av Västkustrallyt 2017. Ser mycket 
lovande ut.
Fördelardosan har i sedvanlig ordning 
utgivits med 4 nummer, är mycket upp-
skattad. Har som ensam faktor knutit ett 
antal nya medlemmar till oss under året.
Vid MHRFs årsmöte representerades 
klubben av Pia Idersjö och Bengt-Arne 
Johansson. Följdes åt på färden av Stern-
er Josefsson, StorVolvo-klubben & HFV.
Historisk Racing, Falkenberg, med 
subventionerat inträde. 
Rally                      
1 Maj-rundor kördes i både norr & söder. 
Stort deltagarantal, knappt 100 ekipage.
Västkustrallyt utgick från Falkenberg 
med hela 224 fordon.

Styrelseorganisation 2016 
Valberedning:  
Arne Åkerblom, Michael Bengtsson & 
Per Svengren.                                                                     
Revisorer:  
Stefan Larsson, Thore Hultqvist & Pelle 
Engdahl (suppleant).                                                                  
Kassa:  
Maud Brink har mot ersättning skött 
bokföring, hemsida, medl.register & FB.                                                                                                                                    
Aktivitetsansvar:  
Sven-Erik Andersson, Norr 
& Gunnar Melander, Syd.                                                                                                                                  
Besiktningsmän:  
Rickard Andersson, Anders Bertilsson,
Lars-Inge Karlsson, Bengt-Arne 
Johansson, (ansvarig)                               
Redaktör:  
Lars Rendahl.
Ekonomi                                                                                                                                               
Se separat rapport             
Verksamhet             
Medlemsantalet har ökat kraftigt under 
året, varav ett flertal ungdomar.
På förslag från Lars Rendahl infördes 
begreppet entusiastfordon. En starkt 
bidragande orsak till att de lite yngre 
hittat oss.
Bengt-Arne Johansson har under året 
följts av sonen vid besiktningar. Patrik J 

Halmstad Sportscar Event på Brottet 
23 juli.
Vessigebro 16 aug. arrangemang av 
Vessigebro Hembygdsförening med 
allsång. 
Träffar                                                 

Mopedrundor i Laholm med omnejd, 
9 st.
Veteran-traktorrunda i Ålstorp, 108 
deltagare.
Bjäre Moppers rally i Förslöv.
MC-Riders Halmstad. Tommy Carlsson  
har genomfört 3 mopedrundor.
Lergöka-rallyt.
Utställning
Elmia, Bilsportmässa 25-28 mars, 
Bengt-Arne Johansson & Sterner Jo-
sefsson.
Tjolöholm 21 maj, Roy & Gunilla An-
dersson.
Sofiero 3 juli.

Onsdags-träffar vid slottet med Nils 
Hägerström vid “rodret”.
Lördagar, frukostklubben vid Eurostop, 
Michael Jönsson.
Ett antal torsdagsträffar i klubbstugan, 
Solveig Johansson & Gunnar Melander.
Filmkvällar på Soldathemmet, Roy An-
dersson & Thomas Bengtsson.
Garageträff i Famarp hos Bengt-Arne 
Johansson.
Gårdsbackaträffen med MB-klubben, 
Jaguarklubben och HFV i samklang.
Grillkvällar hos Ingemar Paulsson, Mell-
bystrand & Jan-Ove Nilsson, Ålstorp.
Köpmannaträffen i Laholm.
Tutan, budkaveln genom Halland har 
återlämnats. Ca 50 HFB:are på plats vid 
Görans mopedmuseum.
Mellbystrandkalaset.
Vardagsmuseets skördedag i Ålstorp.
Skållared Marten, marknad i april & 
oktober.
Elias Fries i Femsjö 14 juli.
Unnarydsdagen & knallemarknad.
Fordonsfest i Odensjö Hembygdspark.
Bynanders Motormuseum, Svenljunga.
Larslanda 15 juli.                                                                                                                           
Trevligt                                                                                                                                              
”Raggar”-rundor för pensionärer har 
körts i Våxtorp & Laholm.
Slutord 
Med gemensamma krafter känns 
det som vi fått ”skutan på rätt köl”,  
efter turbulensen i början av året.                                                                                                                                            
       Tusen Tack! 
Snöflingor är ett av naturens bräckligaste 
ting, men se bara vad de kan göra när de 
håller ihop. (citat: okänd)  
Skintaby  den 15 februari 2017
Pia Idersjö Roland Peterson  Solveig 
Johansson, Bengt-Arne Johansson                                            
Morgan Folkesson



Inbjudan till Västkustrallyt 6/6 2017
Max 200 rallydeltagare så först till kvarn ...

Välkommen att anmäla dig till 2017 års Västkustrally som detta år körs med start- och målplats vid Marknadsplatsen i Halmstad. 
Rallyrundan är ca 6 mil lång och går på vackra halländska slingrande vägar. Startavgiften är 200 kr per fordon, så anmäler du 
mer än ett fordon får du multiplicera de 200 kronorna med det antal fordon du anmäler. 

Anmälan registreras inte förrän betalning inkommit på HFVs konto.  Bankgiro 5804-6905
OBS! Kom ihåg att skriva ditt namn och adress som avsändare!

När antalet deltagare når 200 st kommer detta att annonseras på vår hemsida, 
www.hallandsfordonsveteraner.com

Efteranmälningar tas emot efter 09.30 i sekreteriatet: Då antalet rallydeltagare är begränsat till 200 st startande så tas bara 
efteranmälningar emot om antalet anmälda rallydeltagare understiger 200 st eller om någon/några anmälda rallydeltagare av en 
eller annan anledning inte har registrerat sig hos sekreteriatet senast kl 09.30 den 6 juni. 

Efteranmälning kostar 350 kr per fordon.
Bifogat denna tidning finns också en anmälningsblankett där ni kan fylla i vilket/vilka fordon ni anmäler, liksom namn och 
adress. Anmälningsblanketten viks ihop och då ser ni att mottagaradressen redan finns på baksidan och allt ni behöver göra är 
att sätta en bit tejp för att hålla ihop den vikta anmälningsblanketten samt frankera med frimärke. 

Ni kan också anmäla er via vår hemsida www.hallandsfordonsveteraner.com. 
Under rubriken Evenemang/Västkustrallyt hittar ni en interaktiv anmälningsblankett.

Sista möjliga anmälningsdag 170526. 

Är ni allergiska mot mågot livsmedel kan ni ange detta på anmälningsblanketten!
Samling kl 07.30-09.30. Första start 10.00. Prisutdelning ca kl 15.00

HFV är en klubb för veteranfordonsälskare i hela Halland. Välkomna!

Entusiastbilar välkomna  att köra rallyt!
Vi välkomnar också entusiastbilar till vårt rally, bilen får dock inte vara nyare än från 2007.

En entusiastbil är en bil som inte används dagligen, max 1000 mil per år och där man kanske rent av har en 
förhoppning om positiv värdeutveckling över tid. Vidare betraktar vi entusiastbilen som mer av ett intresse och 

en hobby än transportmedel, även om det tidvis kan fylla även denna funktion.

Så här hittar ni till Marknadsplatsen i Halmstad
Kommer ni från norr kör ni förbi Halmstad slott, över bron och första vägen till höger (Strandgatan).

Kommer ni från söder kör ni Laholmsvägen, svänger vänster Margaretagatan, kör över järnvägen, svänger höger in på 
Stålverksgatan, sedan höger  in på Stationsgatan. Det kommer att finnas uppsatta skyltar denna väg.
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Vänd dig till oss när det gäller bilfrågor. Vi kan hjälpa 
dig att göra en bättre bilaffär genom vår erfarenhet och 

stora kontaktnät i branschen.

Vi blir en lönsam kontakt för dig oavsett om det gäller 
ett nytt fordon eller ett begagnat.

Du kan med förtroende vända dig till oss.

PA Bilmäklarna
Gränsvägen 7 • 312 60 Mellbystrand • 070-6241136

Bilar i lager: www.pabilmaklarna.se

PA Bilmäklarna
Förmedlar - Köper - Säljer - Byter
Din bästa bilaffär... det självklara valet!
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Möte i Stjärngaraget, Lomma

Den 1 februari var Arne Åkerblom, Mats 
Thelander och redaktören nere i Lomma 
för att informera Svenska Mercedesklub-
ben om de gemensamma aktiviteter som 
planeras under vår och sommar där HFV 
och Mercedesklubben samverkar. Under 
gemytliga former med kaffe och kaffe-
bröd bjöd HFV in Mercedesklubben till  
den planerade utflykten till Skållareds 

Filmkväll i Soldat-
hemmet 25 januari

20 medlemmar hade samlats denna kväll 
för att se film och bildspel.
Ingemar Olsson, Morup, hade med sig ett 
flertal bildspel från sin resa i Australien 
och i Frankrike. Ingemar började med att 
visa bilder från Motor festival i Adelaide, 
därefter Bugattis Museum i Mulhouse 
Frankrike och sist National Museum i 
Birdwood South Australia 
När bildspelen var genomtittade visades 
VeteranTVs film om Båstnäs Bilskrot 
uppe i Värmland, nära norska gränsen, 
därefter tittade vi på film om Jaguar 120 
XK från 1954, Renault Fregate och som 
avslutning en film om bilmärket Nash 
som fyllde 100 år 2016.
Mellan alla dessa bildspel och filmer 
hann vi faktiskt också att inta kaffe 
med dopp. Ett stort tack till Roy och 
Thomas som år efter år arrangerar dessa 
trivsamma kvällar!

Ingemar Olsson /t vänster) och Thomas 
Bengtsson hjälps åt med tekniken.

HFVs Mats Thelander serverar sig 
själv kaffe innan han slår sig ner vid 
kaffebordet

HFVs Arne Åkerblom i mitten.Till 
vänster Mercedesklubbens aktivitetsan-
svarige Björn Råsberg
Marten den 8 april, till våra två plane-
rade 1-majrundor (i söder och norr) samt 
informerade om Västkustrallyt 6 juni. 
Som avslutning fick de också en inbjudan 
från Norrviken Classic Auto att ställa ut 
veteranfordon på lördagen den 29 juli.
Att träffas över klubbgränserna är beri-
kande för alla och vi kommer att bjuda 
in fler klubbar till våra aktiviteter.

TAPETSERARMÄSTARE
STEN OLOFSSON

Ängelholmsvägen 8, Tel. 073-919 88 22

Renoverar och klär om
MÖBLER * BIL * BÅT * MC

TYG * SKINN * KAPELL * LÄDER

Specialerbjudande!
Rekonditionering av skinninredning 

inkl. tvätt och infettning 2 000 kr inkl. moms

Det finns några platser kvar till 
Gotland i våra Veteranbilar.
Vi åker gemensamt till  Oskarshamn 
onsdagen den 2 augusti för över-
nattning på Clarion Collection Hotel 
Post eftersom båten går redan 11.30 
den 3 augusti till Visby.
Vårt boende blir 4 nätter på Bruksho-
tellet i Roma med halvpension som är 
ett enklare hotell med rena och fräscha 
toaletter och duschar i korridoren. I 
förra numret av Fördelardosan stod det 
att det fanns dusch och toalett på rum-
men, det var fel!
Vi åker runt på den södra delen av Got-
land den 4/8 och norra delen med Fårö 
den 5/8, samt besöker Visby den 6/8. 
Hemresa är tänkt måndagen den 7/8
I priset ingår: Hotell i Oskarshamn, 
färjeresa t&r Visby med bilplats, 4 nät-
ter på Brukshotellet med halvpension, 
samt guide i Visby.
Pris   3700 kr/person 
Enkelrumstillägg: 100 kr/natt (Roma)

Intresse anmälan  HFV  klubbresa 
till Gotland  2-7 augusti 2017

Tillägg: Boende på hotell i Visby    
2495 kr/person
Avdrag: Om ej boende i Oskarshamn   
510 kr/person
Anmälan och info snarast, dock se-
nast 1 maj 2017 till Lars-Inge
tel 0340-407 15, 070-537 07 48 
via e-post:    
lars-inge.asigebuss@telia.com
OBS! 
Max 15 fordon så först till kvarn gäller.



12

Bolmenbanan sommaren 2016
Sven Bång, Tommy Carlsson,Ulf Har-
beus och Ronny Winge hade en gam-
mal mopeddröm - att någon gång köra 
Bolmenbanan från Simlångsdalen och 
ända ner till slutstationen i Karlshamn.

Byholma Station

Ulvö StationÅlshults Station

Gungvala Station

Hemsjö Station

Fridafors Station

Lidhults Station

Godsmagasin i Hovmansbygd

Mopeden klar för start från Ekebacken

Valvbron över Bolmen vid Piksborg

Är allt med? Packningen ses över.

Anslagstavla

Visenten vid Eriksbergs Slott

Och i somras blev resan av. De fyra 
samlades tidigt en fredags morgon i Sim-
långsdalen för att köra ner till Karlshamn 
och, hör och häpna, de skulle köra hela 
sträckan på en dag!

Längs vägen stannade man till vid mäng-
der av nedlagda stationer. På några fanns 
fortfarande små rälsstumpar kvar och en 
och annan trilla.

Vilken upplevelse denna resa var, under-
bar natur samtidigt som vädrets makter 
var vänligt inställda och bjöd på ca 20 
grader och växlande molnighet. Inte en 
regndroppe, varken på vägen dit eller 
hem.

En mindre chock fick deltagarna när de 
körde genom skogen strax utanför Eriks-
bergs slott i Åryds socken då det helt 
plötsligt stod en förrymd visent på vägen.

Väl framme i Karlshamn övernattade vi 
på vandrarhem och lördagen ägnade vi 
oss åt att besöka Sjöfartens Museum i 
Karlshamn samt tog oss en skärgårdstur.
På söndag var det dags att köra hem och 
då tog vi delvis en annan väg och höll oss 
till höger om E4 upp till Markaryd där vi 
intog en något försenad lunch. Vi hann 
också stanna till vid kvarnen i Knäred, 
gick “husesyn” och sträckte på armar 
och ben. Vi började bli lite stela av alla 
timmar på mopedsadlarna.
Det blev massor med bilder tagna och 
på denna och nästa sida ser ni ett urval 
av vad vi såg (i osorterad ordning) när 
vi i mopedfart susade fram på den gamla 
banvallen.
Berättade för redaktören gjorde Tommy 
Carlsson som också tagit bilderna.
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Kvarnen i Knäred

Torggrillen i Markaryd

Dags att tanka

På båten i Karlshamns skärgård

Bil-och fordonsmuseum i Olofström

Säkrast att låsa mopedennär man är i 
“storstan”

Sjöfartens Museum i Karlshamn

Vi rastar vid  en liten sjö

Ett svart moln dök upp på hemvägen 
och vi stannade för att byta om

Klubblokalen 
1 december

Foto Gunnar Melander
Så var det dags för filmkväll i klubb-
lokalen på Fridhemsgränd 6 c i Lilla 
Tjärby. 23 medlemmar närvarade och 
fick se två filmer. Den första hade Gunnar 
Melander med sig och det var en film från 
Västkustrallyt uppe i Tvååker.
Den andra filmen var det Hasse Johans-
son som hade med sig och den visade 
några “traktortokar” som körde traktor 
från Tyskland till Stockholm tur och 
retur.

Surahammarbilen 1897

Ingeniör Gustaf 
Eriksson skapelse 
med fotogendrift 
och tändrörständ-
ning. Föregångaren 
till Scania Vabis 
personbilar. 

Med erfarenhet från denna försöksmo-
dell startades personbilstillverkningen 
vid Vagnfabriken AB i Södertälje - Vabis.
Bilen hade en toppfart på ca 20 km/tim.
Första färden slutade mot en kvarnvägg, 
då man hade glömt att förse vagnen med 
broms. (taget ur  vår “skattkista”)



Norra rundan
Start vid Medborgarhuset, Tvååker.
Samling och utdelning av lunchbiljett-
er och vägbeskrivning 09.00 - 09.30.
Rundan är ca 6 mil lång med många 
vackra fikaplatser. Medtag kaffekorg!
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För snabba utskick... 
Det snabbaste sättet att sprida ett  buds-
kap till klubbmedlemmar är via e-post. 
Du som ännu inte lämnat din mail-
adress till klubben gör det snarast via: 
info@hallandsfordonsveteraner.com

På-Gång våren - sommaren 2017

Aktiviteter i klubb-
lokalen våren 2017. 

Torsdagar jämnt 
veckonummer kl 18.30

1 maj i norra och södra Halland
Södra rundan
Start vid Gröningen i Laholm.
Samling och utdelning av lunchbiljett-
er och vägbeskrivning 09.00 - 09.30.
Rundan är ca 6 mil lång med många 
vackra fikaplatser. Medtag kaffekorg!

För båda rundorna gäller:
Klubben betalar lunchen för betalande medlemmar. Medföljande personer, som 
önskar äta lunch betalar 90 kr för denna och pengarna för lunchen ska finnas på 
klubbens bankgirokonto 5804-6905 senast den 24 april.
På inbetalningen skall du skriva medlemsnummer, antal medpassagerare 
som ska äta lunch och vilken runda du vill köra. Ange  “Södra rundan” el 
“Norra rundan”. Exempel:  399 +1 södra rundan
Obligatorisk anmälan om ni önskar äta lunch. Detta på grund av att vi måste ange 
antal luncher till restaurangerna. 
Det kommer därför inte att vara möjligt att anmäla sitt deltagande i lunchen  och 
betala efter den 24 april. Däremot är alla välkomna att köra rundorna! 
PS! På Tönnersjö Golfrestaurang finns det möjlighet att äta utan att ha föranmält sig 
men då gäller ordinarie pris för lunchen som är 125 kr (även för betalande medlem).

Studiebesök Edenberga Brandstation. 
Lunch på Tönnersjö Golfklubb 
mellan kl 12.00 - 14.00.

9 mars
Filmkväll
23 mars
Bilbesiktning/försäkring. 
Rickard Andersson berättar.

8 april
Skållareds Marten.
Om vädret är gynnsamt (plusgrader och 
sol) startar vi från Medborgarhuset i 
Tvååker kl 08.00 för gemensam färd.
Info Sven-Erik 076-107 96 48

Vi börjar med frukost på Harplinge 
Värdshus mellan kl 07.00 till 09.00.
Avresa och sightseing genom Harplinge 
ut till Gårdsbacka och bilsamlingen.
Alternativ för ej fordonsintresserade 
kommer att arrangeras. Lunch intas på 
Harplinge Värdshus mellan kl 12-14.00
Pris för frukost och lunch 100 kr/person.
Insättes på  klubbens 
BankGiro 5804-6905 senast den 2 maj. 
Ange medlemsnummer och Harplinge 
som avsändare!
Obligatorisk anmälan till
Pia på tel 0709-50 80 58 eller via mail
pia@hallandsfordonsveteraner.com

Anmälan om deltagande till Roy eller 
Gunilla på tel 035-10 73 08 senast den 
23 april om ni vill stå tillsammans med 
era kamrater i Hallands Fordonsvetera-
ner.
I år kommer vi, som avslutning på 
utställningen, att bjuda på grillad korv 
och hamburgare med bröd! Välkomna!

I år med start på marknadstorget i 
Halmstad. Se inbjudan på sidan 9.
Anmälan om deltagande se bilaga. Du 
kan också anmäla dig på vår hemsida
www.hallandsfordonsveteraner.com

6 maj
Gårdsbackaträffen i Harplinge.

21 maj
Tjolöholm

6 juni
Västkustrallyt

18 juni
Traktorrunda i Ålstorp

28 juni
Grillkväll i Mellbystrand

12 juli
Unnaryds Marknad

Arrangör Lars och Solveig Johansson.
Information 0708-20 32 33

Onsdagen efter Midsommar träffas 
vi hemma hos Ingegärd och Ingemar 
Paulsson för att grilla. Start kl 19.00.
För info ring Ingemar eller Ingegärd tel 
070-26 14 033 el. Rune 0430-250 56

Den 12 juli är det den stora marknaden 
i Unnaryd och vi parkerar på den stora 
gräsplanen bakom Hembygdsgården. 
Vi brukar anlända vid 10-tiden för att 
hinna gå på marknaden som stänger 
tidigt på eftermiddagen.
Förra året blev vi bjudna på kaffe 
och våffla och vi får hoppas att vi får 
samma erbjudande detta år.

Studiebesök vid Okome gamla Kvarn.
Lunch på Ekholmens Restaurang i 
Vessigebro mellan kl 12.00 - 14.00.
ANMÄLAN NORRA RUNDAN
Sven-Erik Andersson 076-107 96 48
via e-post: gerd.1955@hotmail.com

ANMÄLAN SÖDRA RUNDAN
Solveig Johansson 0708-20 32 33
via e-post: neta.j@hotmail.com
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Annonspriser företag
Helsida 1800 kr (190x270 mm)
1/2-sida 1000 kr (190x135 mm)
1 modul 180 kr (60x65 mm)
2 moduler 320 kr (60x130 mm alt 
120x65 mm)
4 moduler 550 kr (60x270 mm alt 
120x130 mm)
Tillägg för web-annons 20%. 
Annonsen publiceras på vår hemsida 
fram till nästa tidning utkommer. 
Fördelardosan utkommer 4 ggr per år, 
mars, juni, sept, dec.
Annonsbokning: 
Maud Brink tel 072-729 96 26 e-post: 
maudbrink@laholmsbredbandsbolag.se

Festlokal
Ska du ha fest och inte har plats hemma 
kan du boka klubblokalen kostnadsfritt. 
Nyckel finns hos Roland Andersson som 
bor bara några 100 m från lokalen. 
Roland har tel 0430-121 54 eller 
mobil 070-993 20 37.

Medlemsförmåner

KÖPES

Låna korvvagnen!
HFVs korvvagn är besiktigad och får 
köras i 80 km/tim. Planerar du en egen 
fest eller är du medlem i annan förening 
som planerar en fest har du som medlem 
möjlighet att låna/hyra korvvagnen.
För mer info ring Pia 0709-50 80 58

Medlemmar i HFV har 
20% rabatt på ordinarie priser 

hos Autoexperten. 
Förmånliga fordonsförsäkrings-

möjligheter via MHRF.
10% på AD-Center i Halland

Medtag medlemskort!
10% på Oljemagasinet

Ange rabattkod FVET 2016
www.oljemagasinet.se
10% på Carspect 
medtag rekvisition

25% rabatt på Hilfix
vid allt köp på Dunlop Hilfex i Halm-
stad mot uppvisande av medlemskort i 
Hallands Fordonsveteraner. 
Har du företag och vill ge dina klubb-
kamrater en förmån tar du kontakt med 

någon i styrelsen

Rabatter

Oljesump
Till min Morris traveller behöver jag en 
ny oljesump. Helst i gott skick. Alla olje-
sumpar till Morris/Austins längdställda 
A-motor och årsmodellerna 1953-1962 
är intressanta.
Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg, 
Heberg 0346-520 82, 070-604 56 64

Garage/verkstad hyres eller köpes
Jag funderar på att flytta till Varberg. 
Men det låter sig inte göras utan att 
lösa verkstad/garage.
Där jag bor nu i Älmhult hyr jag ett 
stort garage/verkstad i det hyreshus där 
jag bor.
Har tre bilar, Rover 10 1947, Jaguar 
F-Type Cab, Range Rover Sport V8 
kompressor.
Det kan nog bli fler.
Är öppen för alla olika alternativ, såväl 
köpa som hyra.
Per Hahn
0702-552194
per.hahn2@telia.com

ÖNSKAS HYRA

Diverse bildelar
Diverse delar till Land Rover -88.
Diverse delar till Morris Traveller
Diverse delar till VW Transport 1970-tal
Diverse delar till Jaguar Mark I, II och X
Dolly säljes

Till Jaguar
Svenska Jaguar, medlemslitteratur i 
pärmar 1973-2014
Engelska Jaguar Drivers litteratur 1973-
1990
Engelska Jaguar XK Bulletiner 1973-
1990
Service Bulletiner 1950-1975
4 st aluminiumfälgar JP
5,5x15” passar Jaguar MK1 och II
Terrängdäck
BF Goodrich 285/77 R16. All-Terrain.
Made in USA.
Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg, 
Heberg 0346-520 82, 070-604 56 64

SAAB-delar
Har ett antal delar för modellerna 
93,95,96,99,900 och 9000 som jag gär-
na vill sälja som ett parti. Det mesta är 
kaross-, chassi- och inredningsdetaljer 
och tonvikten ligger på 95 och 96.
Göran Svensson, Köinge, Ullared. 
0346 - 23147, 070-6957642

SÄLJES

Tippbar biltrailer 
med vinsch uthyrs, 1300kg, 
pris per dag 350 kr
Boogiesläp med vinsch
2700 kg, Pris 400 kr per dag
Biltransportsläpen finns i Laholm
Rejäla släp av årsmodell 2016
Ring och boka 0733 999 049
Medlem nr 771 Lars-Ingvar Persson

UTHYRES

Vinterförvaring
Förvara Din veteranare eller husbil/hus-
vagn i varma , torra, ljusa lokaler.
Ring Arne Åkerblom för information på 
telefon 070-6241136

Adressändring
Om du flyttar och vill fortsätta ha Fördelardosan måste du komma ihåg att skicka 
en adressändring till Maud Brink. Du kan ringa 072-729 96 26 eller skicka ett 
mail till: maudbrink@hallandsfordonsveteraner.com

Annons på hemsidan
Som medlem i HFV annnonserar du 
gratis på klubbens hemsida. Annonsen 
ligger kvar i 3 månader och sedan tas 
den automatiskt bort. 
Om du har sålt eller köpt det du annons-
erat om, före de tre månaderna gått, 
meddelar du Maud så att annonsen kan 
tas bort.
Adressen till Maud är:
maudbrink@hallandsfordonsveteraner.com

 Motorcykel Ariel NH
350 cc, -54, duvblå, bruksskick. Högst-
bjudande. Medlem nr 264 Anita Svens-
son. Telefon 070-296 67 48

SÄLJES

BORTSKÄNKES
Behöver du delar till en VW 1303 från 
1972? Ring Mats på tel 070-823 44 42



Fullsatt i klubblokalen 9 februari
Det blev fullt i klubblokalen denna kväll. 
38 medlemmar, inklusive medföljande 
bänkade sig i lokalen för att höra his-
torien om den störtade Mustangen och 
historien om uppgrävningen.

Dagen till ära hade Solveig och Lars 
Johansson placerat ut stolar i “biograf-
ordning” så alla kunde sitta rättvända 
mot den stora TV-skärmen där bilder från 
uppgrävningen visades men också en hel 
del intressanta historiska bilder.
Förutom den geniala utplaceringen av 

Fördelardosan är tryckt hos Fyra Punkter, Värnamo. Tel 0370-208 30

stolar hade också kylskåpet försvunnit 
från lokalen och hade fått en ny plats 
inne i köksförrådet och vips så kändes 
lokalen mycket större. Men många fler 
än 38 personer rymmer nog inte lokalen 
trots förändringarna.
Prick kl 18.30 påkallade Ingemar del-
tagarnas uppmärksamhet och inledde 
kvällen med en kort presentation av de 
som var inblandade i uppgrävningen 
och sedan presenterade han kvällens 
föreläsare Jarl Svensson.
Jarl hade dokumenterat hela förloppet 
från det att man gick med metalldetektor 
för att hitta den exakta nedslagsplatsen 
till dess att allt var uppgrävt och befriat 
från all den lera planet varit begravt i 
under så många år. 7 meter djupt var hålet 
innan alla bitar var hittade och bärgade.

Efter välförtjänta applåder för en mycket 
intressant och väl genomförd föreläsning 
överraskades vi av att en person från 
Laholm, Torkel Fagerström gick fram till 
Jarl och visade ammunitionshylsor som 
han hittat från den störtade Mustangen, 
Torkel hade också med sig hylsor från 
Hökafältet där det svenska planet Tunnan 
övningsskjutit under 50-talet. En extra 
knorr på en fantastiskt intressant kväll.

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

B

Oh, så roligt att så många kom till denna föreläsning om Mustangen som störtade 
strax utanför Skottorp i april 1944

Som vanligt bjöds deltagarna på fika och frallor

Ingemar Olsson t.v. initiativtagare till 
föredraget och föredragshållaren Jarl 
Svensson t.h. i samspråk inför kvällens 
föreläsning.


