FÖRDELARDOSAN

Nr 101 september - december 2013

Pris icke medlem 25 kr
Medlemstidning för
Hallands Fordonsveteraner
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Hallands Fordonsveteraners styrelse

Ordförande har ordet!
Vad kan vi göra tillsammans?
Du får här ett nummer av Fördelardosan som är synnerligen fullmatat.
Vi bjuder dig på hela 20 fullmatade
sidor! Här finns det mesta om sommarens aktiviteter med tonvikt på ett
mycket fint genomfört Västkustrally.
(Grattis, hela gänget i Tvååker till en
riktig fullträff!!!)
Här hade vi ett rekordstort deltagande, hela 200 fordon som körde
en mycket vacker runda i strålande
väder. Underbart!
Även ett stort utbud av andra aktiviteter förekommer. Den andra juni
samlades hela 75 veterantraktorer i
Ålstorp utanför Laholm för att köra
en härlig runda. Karavanen var hela
treochenhalvkilometer lång!!! Härligt!
Även mopederna lägger mycket
blårök över landskapet Halland, fast
på ett lite mer diskret sätt.
Det sjuder av liv i föreningen!

FÖRDELARDOSAN

Ansvarig utgivare: Lars Hed
Redaktör: Lars Rendahl
Material till tidningen skickas till Lars
Rendahl, Stråvägen 2, 313 32 Oskarström,
via e-post till fordelardosan@gmail.com
Klubbadress:
Hallands Fordonsveteraner c/o Lars Hed
Hagagatan 7, 312 45 Veinge
E-post:
info@hallandsfordonsveteraner.com
Hemsida:
www.hallandsfordonsveteraner.com
Hemsidesredaktör: Maud Brink
Tel 072-729 96 26
maudbrink@laholmsbredbandsbolag.se

Bankgiro: 5804-6905 Plusgiro: 132457-3
Medlemsavgift/familj 300 kr
Inträdesavgift 50 kr
Tidningsutgivning
Nr 1 mars, materialstopp 15 feb
Nr 2 juni, materialstopp 15 maj
Nr 3 sept, materialstopp 15 aug
Nr 4 dec, materialstopp 15 nov
Bilden ovan på ordförande Lars Hed är
tagen av Fotogran PeO Persson, Laholm
Bilderna på första sidan och Västkustrallyt är tagna av Lars-Olof Johansson.
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Men – hur mycket kan vi göra, hur
mycket kan vi arrangera?
Svaret är väl: precis så mycket som vi
har idéer till och som våra medlemmar, ofta med anhöriga, vill ställa upp
att arrangera.
Men – min lilla idé – inte är väl den
någonting värd? Hmmm – hur vet
du det?
Om Du har en idé – ta en kontakt!
Ring eller maila på enklaste sätt!
Utan idéer kommer vi ingen vart!
Och – inte kan väl jag hjälpa till med
något, det verkar ju så svårt - och
dessutom är alla andra så duktiga?
Hmmm – hur vet Du det?
Om Du vill göra något – hör av Dig
på samma sätt! Vi kommer inte att
slänga på Dig en massa arbetsuppgifter och ansvar utan vi hjälps åt! Det
är ju det som är så kul – att arrangera
och pyssla i ett gäng!
All denna kreativitet vill vi ska frodas just nu eftersom vi nu när hösten
kommer börjar planera för nästa år.
Så – välkommen att höra av Dig!

Vi ses runt kröken!
Lars Hed

Ordförande:
Lars Hed
070-356 34 30

V ordförande:
Per Svengren
0709-10 35 50

Kassör/medlemsregister:
Kenneth Andersson 076-393 74 30

Sekreterare/
redaktör:
Lars Rendahl
070-201 85 59

Klubbmästare:
Lars Johansson
070-896 11 22

Bitr. klubbmästare:
Ingemar Birgersson 070-817 56 79

Webmaster:
Maud Brink
072-729 96 26

Försäkringsfrågor MHRF:
Bengt-Arne
Johansson
070-374 95 25

Ordförande

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

Besiktningmän
Lars Bengtsson
H-stad 035-391 97
Richard Andersson, Laholm
tel 0430-621 81
Huvudansvarig
besiktningsman
och utbildningsansvarig.

Anders Bertilsson
Åled 035-396 88
B-A Johansson
H-stad 035-124750
Roger Åkersten
Laholm
0708-770 188

Ledamot:
Ove Norén
0346-814 69
Revisorer:
Karl-Axel Jansson
0430-174 94
Per Portinson 035526 73
Revisorssuppl.:
Lars Bergsson
Valberedning:
Michael Bengtsson, Hasse Johansson, Mats Thelander

Suppleant:
Bentz Gustavsson
073-422 29 76

Suppleant:
Hans Eliasson
070-664 42 73

Konsten att snava över en bil

Ja, jag menar en riktig bil, en stor bil.
Inte en legobil som man trampar på i
barnbarnens rum i mörkret och som gör
så ont att man säger alla de där sakerna
som inte står i Svenska Akademiens
Ordlista.
I slutet av juni i år var min fru och jag
tillsammans med goda vänner på hemväg
från ett par veckor i Österrike och Italien.
För att ytterligare förstöra midjemåttet
och plånboken hade vi på inrådan styrt
kosan (hur går det egentligen till?) mot
Dresden.
Dresden kan verkligen rekommenderas!

Spännande historia, en fantastisk Frauenkirche, vackra boulevarder, underbart
väder samt god mat och god pilsner till
facila priser.
Under våra strövtåg från vattenhål till
vattenhål fick jag i ögonvrån syn på en
ovanlig bil. Vad kunde detta vara? Efter
att ha sett det röd-vita märket i fronten
klickade det till i huvudet (man får vara
glad för varje gång det händer….): en
EMW!
Jag trodde först att det var en gammal
”Svart Maja” från STASI-tiden, men det
var det inte.
När Tyskland delades upp i en Öst- del

och en Väst- del efter andra världskrigets
slut tillverkade den nya socialistiska
regimen i Östtyskland förutom alla
Trabanter och IFA bl a ett antal EMW.
EMW betyder Eisenacher MotorenWerk
och dess logotype blev ungefär lika med
BMW:s, alltså två röda och två vita fält
ställda diagonalt i en cirkel. Byt det röda
mot blått så har ni BMW-loggan.
Bilen blänkte vackert svart i solskenet
när jag närmade mig den. Jag började
snacka med ägaren, en Herr Bernd Rüdiger från Dresden. Bilen var faktiskt en
gammal taxi av 1954 års modell och han

använder den nu till att köra bröllopspar
och andra hugade resenärer.
Vacker ljusgrå tygklädsel sa jag och
Bernd höll med. Fint skick, sa jag och
Bernd höll med. Solen gassade och en
pilsner vore bra för att motverka risken
för uttorkning. Vackert trä på panelen, sa
jag. Nein, nein, das ist nur Blech! Nej,
nej, det är bara plåt! sade Bernd.
Tja, så hade man gjort bort sig igen…
Kom så går vi och tar en pilsner, sa jag
till mitt gäng.
Hur är det nu det heter: tyst min mun så
får du pilsner (eller var det socker..?)?
Text o foto Anna och Lasse Hed

Volvoträff 2013

Hasse Johansson är en upptagen man, det
finns ingen i klubben (mig veterligen)
som deltagit i fler rallyn och bilträffar.
Då han förutom VW också kör en Volvo
142 Sport var han naturligtvis på plats i
Göteborg på Volvos stora årliga träff.
Hasse har försett redaktören med mängder av bilder men i detta nummer fanns
bara plats för dessa två unika bilar.
Foto Hasse Johansson

Slottsutflykt 17 juli

Denna onsdag körde deltagarna till
Steninge och här ser vi samlingen strax
innan avfärd från slottsparkeringen.
Foto Arne Brorsson

Slottsutflykt 14 augusti

Denna onsdag gick färden till
Halmstad Golfarena som bjöd
på kaffe och informerade om
sin verksamhet, som skiljer sig
något från andra golfklubbars.
Bl a kan man få prova på utan
att var medlem för bara 80 kr och
då får man också låna klubbor.
Där finns även ett välutrustat gym och en
fin grillplats. VD Martin Siljegård hoppas
nästa år kunna arrangera spontana veteranbilsträffar en gång i veckan. Vi behöver en
träffpunkt så den idén kan passa oss bra.
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Mellbystrand 26 juni 2013
I stark blåst och hällande regn möttes
ett 40-tal HFV-are hemma hos Ingegerd
och Ingemar Paulsson i Mellbystrand. 16
oömma veteranbilar och en lastbil hade
vågat sig ut i det svenska sommarvädret.
Det fanns de som kommit till grillfesten
i nyare vardagsbil, kanske veteranen inte
tålde vatten?

Vattentålig “Vardagsmusei-lastbil”
Bakom knuten där grillarna var uppställda höll dock huset grillkockarna ganska
torra om än lätt rökskadade.

Mästergrillare skymtar i grillröken
Som vanligt var stämningen hög och ingen klagade på vädrets makter. Vi kunde
ju sitta inne i den gamla ladugården som
var fint inredd med gott om plats för alla
deltagare.
Nils-Erik tackade “Pålle” för att vi fick
sitta varmt och skönt trots busvädret
ute och skickade runt en spann som han
grundat med en “Selma”.
Vi ser redan fram emot nästa års Mellbystrandsfest!
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Kvällens värd Ingemar Paulsson i samtal med några av de deltagande damerna.

Succé för

grillkvällen i Gårstaberg!
Det är upplagt för rekord detta år!
Grillkvällen i Gårstaberg, hemma hos
Margit och Jan-Ove var inget undantag.
92 sittande gäster varav 84 st tillhörde
HFV.
För en gångs skull hade denna grillkväll
tumme med vädergudarna. Solen sken
och det var varmare än vad väderlekstjänsten utlovat.
30 veteranfordon räknade redaktören till
och det var lite trångt på parkeringen då
arrendatorn inte slagit ängen, vilket han
lovat.
Det blev full fart vid grillarna och ett
härligt sorl utbredde sig i trädgården där
Margit och Jan-Ove dukat fram bord och
stolar till alla 92 besökarna.
Efter intagen föda drack flertalet också
kaffe innan det blev dags att göra ett
besök inne i Vardagsmuséet. Ni som
inte varit där har missat något som ni
egentligen inte vill missa, tro mig! Ni
som har Nostalgia kan i senaste numret
läsa hela 4 sidor om muséet.
Ute på bakgården började det låta, det
var Jan-Ove som tillsammans med
svärsonen drog igång tändkulemotorn,
som de sedan lät driva en stenkross.
Jan-Ove stoppade in stora stenar och ut
kom makadam. Förr i tiden hade alla små
vägföreningar en sådan här maskin för
att fylla igen “potthål” i sina grusvägar.
Vid en fråga om hur lång tid det tog att
krossa sten på detta vis svarade Jan-Ove
att tid det hade man gott om förr.
Jan-Ove startade också upp en gammal
traktor som drev en hemmagjord vedklyv, vilken en lokal “uppfinnar-Jocke”
gjort efter att ha sett en liknande maskin
på en utställning.
De moderna vedklyvar som finns att köpa
nuförtiden förmår inte att matcha denna
maskin. Det gick “som en dans” att klyva
även ganska grova björkklabbar.
Margit sken som en sol och gick omkring
och pratade med gästerna och såg till att
allt fungerande som det skulle.
Strax efter klockan 9 började molnen
täcka himlen och det började faktiskt
stänka så smått, vilket gjorde att de som
körde öppna bilar skyndade sig att åka.
Tack för en fantastisk kväll och tack för
allt vi fick se och uppleva!
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Torsdagskväll 18 juli i Laholm
Laholms Köpmän arrangerade i vanlig
ordning fyra torsdagskvällar fyllda med
aktiviteter under juli månad i Laholms
centrum
Den tredje torsdagskvällen var det dags
för Hallands Fordonsveteraners årliga
uppskattade entré.
I år fylldes parkeringen utanför Ica
Supermarket, Torghallen, av ca 40 glänsande ekipage.Det var en imponerande
syn av gamla fina bilar i varierande
storlek,
allt från VW-volksvagen Bubblan till
stora amerikanare som Cadillac och
Oldsmobile.Volvo var väl representerat
av flera olika årsmodeller av PV samt
Amason.
Under kvällen var det många besökare
som beundrade bilarna och pratade med
dess ägare.
Text o foto Maud Brink

Stadsfesten lördagen den 13 juli
Mitt i juli gick stadsfesten av stapeln med
aktiviteter på både dag- och kvällstid.
Hästtorget fylldes med musikuppträdande och mat på kvällen.
Hallands Fordonsveteraner samlades på
Gröningen, där även hoppborgar och
andra aktiviteter fanns. Första veteranbilen anlände ca 9.30 och sen rullade
det snabbt på.
Gräsplanen var snart fylld av ett 20-tal
bilar och det blev en jämn tillströmning
av intresserade besökare under dagen.
Text o foto Maud Brink
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Järvsöresa 2013
Torsdagen den 4 juli startade färden
norrut med min MB W114S/8 1970 års
modell och Lars och Irene Rendahl i sin
vackra Jaguar Mark VII. Första stoppet
var i Oskarström, där vi strålade samman med redaktören Lars Rendahl, som
arrangerade denna resa till Hälsingland
med Järvsö som basläger.
Färden gick Nissastigen (även kallad
inlandsvägen) norrut, mot den vackra
staden Hjo vid Vätterns strand. Efter
fikapaus och medhavda smörgåsar, som
låg kvar hemma i kylskåpet, körde vi
vidare till Askersund. Denna stad kan vi
varmt rekommendera.
Fredagen inleddes med en stadig frukost
och fortsatt färd norrut. Nu var det inte så
att det skulle åkas på stora vägar, nej det
blev grusväg (huva) någon mil när vi rundade Örebro. Annars var det verkligen
trevliga vägar ända fram till Järvsö.
Vi hade bokat in oss på Lill-Babs gamla
hotell Kramstad, som vi kan varmt rekommendera. Lördagen inleddes med
gammelbilar, reservdelsmarknad, loppis samt ett besök på en äkta gammal
Esso-mack. Det var som att kliva in i
50-talet, där fanns allt som fanns på en
mack, välbevarat och i gott skick. Den
gamla smörjhallen var ombyggd till 50tals café´, t o m kaffekopparna var från
50-talets början.

Efter fyndandet på reservdelsmarknaden smakade det gott med en kopp kaffe
1954, nästa dag MB 250 CE från 1970.
Det var några härliga dagar med en bra
mix mellan bilar och annan kultur, som
vi hoppas kan återupplevas nästa år.

Stene Gård, Järvsö

På besök i Tantmuséet
Vi hade några härliga dagar i Järvsötrakten med olika aktiviteter. Vi besökte
Karlsgården, Tantmuseet (vi hade tanter
med oss) Hälsinglands enda kvarvarande
fäbodvall i drift och som varit aktiv i flera
hundra år. Moläta, vafan är detta? Jo, det
visade sig vara en stor matmarknad där
traktens olika krögare och mattillverkare
visade upp sina produkter. För 30 kr
kunde man köpa valfri maträtt.
Våra fina bilar väckte stor beundran i
trakten, ena dagen Jaguar Mark VII från

Karlsgården strax utanför Järvsö
Väl hemkommen hade vi kört 183 problemlösa mil, vi summerade bensinförbrukningen till 1,14 liter per mil. Detta
stämde väl med modelllbeteckningen
W114. Det ska tilläggas att vi tankade
98 oktanig bensin, som varade längre
och bilen gick bättre.
Jaguaren ville ha någon deciliter mer per
mil, motorn är en liter större i volym.
Den spann som en katt hela resan den
också.
Vi vill tacka Lars och Irene för en jättetrevlig vecka.
Text o foto Mats och Ann-Christin
Thelander

Ann-Christine provar en av Lill-Babs
klänningar
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Laholms Moppers kör Moppekörning 4 juli till Moppekörning 24 juli
till Knäred 1 aug 2013 lantmännens fodertork i
Hov, Kövlinge.

Kl 14.00 samlas vi vid Lagagården för
att köra de två milen till Knäred, till
den gamla fallfärdiga kvarnen som varit
nerlagd sedan 1979. Till dags dato har
byggnader och omgivning iordningställts av Lisbeth och Roland Davidsson
tillsammans med frivilliga medhjälpare.
Resultatet är mycket fint och kvarnen
är verkligen värd ett besök då den är
en fin idyll i Knäred och en mötesplats
för bygdens folk. Gör gärna en utflykt,
ta med lite fika och sitt ner i den vackra
miljön och njut.
Om ni vill går in i kvarnen och titta ringer
ni innan ni kommer, 070-321 36 80
Text o foto Roland Andersson

Efterlysning!

Vi behöver tidskrifthyllor/bokhyllor till klubblokalen. Har du något
stående/liggande som du inte behöver
tag kontakt med Lars Johansson på tel
070-896 11 22.
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Ca 30 mopedister kör iväg till lantmännens fodertork för att titta på den stora
anläggningen. Vi får kaffe och kaka när
vi kommer och får samtidigt information om anläggningen. Efter fikat blir
vi guidade genom fabriken som har
rör och elektronik överallt. Att det bara
fungerar.
Sedan bär det av till Karsefors där vi grillar och diskuterar dagens körning.
Text o foto Roland Andersson

Lars-Inge fyndade på
marknaden i Göteborg

Vi samlas hos Hasse kl 14.45 för att
köra till en minnesplats i Skottorp, där
stridsflygare Edvard E Philips troligen
sköts ner av tyskt flyg under andra
världskriget. Den 15 april 1944 störtade
planet, Edvard hoppade men fallskärmen utvecklades inte och han omkom.
Där är nu en minnessten med hans namn
och datum.
Ingvar Jönsson och Svenne Lindqvist
kunde berätta mycket om händelsen då
de var med och tittade när planet började
grävas fram 1992.
Efter att vi tittat på stenen och fått se
bilder från kriget kör vi vidare till Ingemar Paulsson där vi grillar och tittar
på hans tändkulemotor som dunkar lika
härligt som en gammal fiskebåt. Vi grillar
och har det mysigt i Ingemars trädgård.
Text o foto Roland Andersson
Redaktörens kommentar:
i nästa nummer av Fördelardosan kommer en av grävarna att berätta sin historia.
Vilket sammanträffande!

Regularitetsrally
Söndagen den 11 aug åkte två volvobilar
upp till Göteborg och den stora Volvoträffen vid Volvomuseet. Där fanns
väldigt många fina bilar och en stor
veteranmarknad. På marknaden hittade
jag en del till min -73, som jag skall
utrusta som den bil jag hade när jag var
18 år gammal. Jag hittade bl annat lite
trim,spoiler fram och bak plus annan
extra utrustning.
Text o foto Lars-Inge

HFVs tidigare rallychef Hasse Johansson
har varit ute och kört ett regularitetsrally
med sin Volkswagen. Rallyt arrangerades
av Svenska VW-klubben. Starten gick i
Getinge och målet fanns i Steninge. Hur
det gick har inte redaktören lyckats få
reda på.
Foto Hasse Johansson

Dagen före rallyt
Det är mycket som behövs för rallyt
En av banderollerna på plats

Rallygeneralerna övervakar avlastning
och rallyförberedelserna

Kanslitältet nästan färdigmonterat

Lars Heds tält beredde vissa besvär

Båda tälten resta, stolar och bord på
plats i stora tältet
I strålande solsken sammanstrålade organisatörer och funktionärer den 5 juni
för att färdigställa start- och målområdet
vid Munkagårdsgymnasiet i Tvååker.
Det skulle monteras upp ett tält för adminstration och ett för vår ordförande
Lars Hed, som åtagit sig att hantera
efteranmälningar, kassa och att sälja
kaffebiljetter.
Efter viss tankemöda lyckades deltagarna sätta upp det stora tältet. Som tur var
hade Ingemar med sig stege så att vi kom
åt att sätta fast tälttaket på avsett sätt. Det
var lite svårare med det mindre tältet,
som aldrig varit ur sitt fordral. Tältet
inköptes 2012 för att kunna fungera som
regnskydd för en av det årets kontroller,
men som vanligt sken ju solen och tältet
förblev ouppackat.
Då alla som engagerade sig i tältresningen var män lades bruksanvisningen åt
sidan. En sådan använder nämligen inte
riktiga män. Det var kanske därför det tog

Våra flickor var mycket aktiva deltagare i iordningsställandearbetet
Här är det snart klart
lite tid innan tältet stod på plats.
Förutom tälten med bord och stolar
skulle det också sättas upp banderoller
och skyltar. Parkeringar skulle markeras
och in- och utpasseringar diskuteras och
beslutas. Staketstolpar och staket demonterades för att göra generösa in- och utfarter till parkeringarna så att förarna inte
skulle behöva vara rädda för att skrapa
lacken vid in och utpasseringar.
Några körglada funktionärer gav sig av
ut på rallybanan för att sätta upp väganvisningarna, höger, vänster, rakt fram och
kontrollplats 1-4.
När allt väl var klart satte sig alla ner och
drack medhavt kaffe med tilltugg.
Foto Marianne o Lars-Olof Johansson

Efter ett väl utfört arbete smakar det
gott med lite kaffe.

9

Traktorrekord i Ålstorp
En mulen 2 juni var det dags för den
sjätte veterantraktorrundan i de södra
delarna av Halland. Varje år har deltagarantalet ökat, så även i år. Vid starten
på Vallberga Lantmäns parkering hade
hela 75 stycken veterantraktorer i alla
möjliga fabrikat, färger, storlekar och
årsmodeller samlats. Alla med två saker
gemensamt, nämligen att de är veterantraktorer och att alla ska köra en runda
tillsammans på ca tre mil.
Lite efter kl. 10 körde min pappa Lars
Johansson iväg med sin Grålle som första
traktor i karnevalen. Själv körde jag med
pappas Porsche. Från Vallberga körde vi
på småvägar via Ränneslöv och Rostorp
till Balans i Hasslöv där vi stannade
för att äta den medhavda matsäcken.
Sedan körde vi utmed Hallandsåsen via
småvägar vidare till Våxtorp och sedan
till Ålstorp. När hela karnevalen sedan
kom hem till Lars och Solveig Johansson
i Ålstorp bjöds alla deltagare på fika som
Solveig och Lars syster Inger hade bakat
och alla fick ett varmt välkomnande av
familjens golden retriever som glatt
sprang runt och hälsade på alla. Tack och
lov så kom det inte mer än ett par droppar
regn under rundan och vad vi vet så kom
alla runt utan större problem.
Text o foto Neta Johansson

Startberedda i Vallberga

Fullt på gräsmattan

Trångt på parkeringen i Ålstorp

Kenneth Lindvall hade garderat sig för
eventuellt motorstopp på sin Volvo T43
Hesselman

Paus i Hasslöv

Kent Knutssons orenoverade traktor

På väg mot fika i Ålstorp
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Starten i Vallberga

Startberedda i Vallberga

Rallyrekord i Tvååker

2013 års Västkustrally, som hade Munkagårdsgymnasiet i Tvååker som start- och
målplats är det mest framgångsrika
hitills i HFVs 34-åriga historia. 202
föranmälda fordon av vilka några visserligen aldrig dök upp rallydagen men
frånfallet kompenserades mer än väl av
efteranmälningarna.
Nytt för året var start- och parkeringsordningen. Bilarna slussades in på det
jättestora parkeringsfältet och parkerades
i rader, ej i startnummerordning. Detta
gjorde att parkeringsfunktionärerna hade
ett betydligt lättare arbete med att placera
bilarna.
Det kaos man kunde befarat vid incheckningsdisk och fikatält uteblev helt då det
var mycket välbemannat i både kansli
och cafeteria.
Starten, som sköttes briljant (som vanligt) av Roger Åkersten gick i parke-

ringsordning, ej i nummerordning. Det
stora antalet deltagare gjorde att alla bilar
och förare inte presenterades utan Roger
valde de mest intressanta fordonen för en
intervju. Kontrollstationerna, 4 st, var väl
bemannade och på varje kontroll fanns
det 3 filer vilket gjorde att den längsta
kötiden vid en kontroll uppgick till hela
3 minuter.
Som vanligt hade HFV tumme med vädergudarna, det var sol men inte alltför
varmt, dvs precis lagom.
Prisutdelningen skedde kl 15.00 och ett
stort antal priser utdelades. Priser som
var skänkta av det lokala näringslivet i
Tvååker med omnejd.
De kommentarer rallykommittén fått
efter rallyt var alla mycket positiva.
Bra frågor och då alla kontroller var
bemannade kunde ingen “fuska” med
hjälp av smarta telefoner. “Bristen” på

kötid uppskattades verkligen av rallydeltagarna som sa att detta var ett av
de bäst organiserade veteranbilsrally de
någonsin kört. (läs Nostalgia nr 9)
Stor heder åt alla i rallykommittén!
Pristagare:
Nr 1 Bengt Bengtsson , Morup.
Nr 2 Lennart Johansson , Tvååker
Nr 3 Börje Koch , Ljungby
Finaste bil utsedd av publiken:
Bo Lundqvist , Halmstad.
Bästa förkrigsbil:
Ingemar Klaesson , Ulricehamn.
Bästa 50-tals bil:
Morgan Folkesson , Tvååker.
Bästa 60-tals bil:
Thomas Ahlberg, Borås
Bästa 70-tals bil:
Hans Berg, Veddige.
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Ingemar Olsson

bil- och flygentusiast
Förutom en stor mängd militära fordon
har Ingemar även intesse för flyg, sportbilar, kulturbevarande och grävning.
Grävningen lämnar vi därhän till nästa
nummer av Fördelardosan då Ingemar
ska berätta sin historia om den Mustang
som störtade 1944 utanför Skottorp i
södra Halland.
Nu koncenttrerar vi oss på det nyinvigda
museum i Morup som Ingemar varit en
av eldsjälarna bakom. Organisationen
bakom Hallands färskaste museum förkortas FLC och är en förkortning för det
engelska Forced Landing Collection. En
slarvig översättning till svenska skulle
ungefär bli “Nödlandningsamling” och
det berättar ganska exakt vad muséet
innehåller. FLC har under många år
samlat på sig flygplan som nödlandade
eller störtade på svensk mark under andra
världskriget.
På annan plats i tidningen kan ni läsa
om att våra aktiva mopedister varit och
tittat på den minnessten som rests där
Mustangen slog i marken.
Ja, det är i första hand Mustangen som är
muséets stora dragplåstret men där finns
också Junker Ju88 som nödlandade på en
sjö långt uppe i norra Sverige.
I en verkstadslokal strax intill håller entusiasterna på att återställa en Heinkel HE
III som även den skall ställas in i muséet
när den blir klar.
I muséet finns också ett antal motorer
samt ett par flygplan som de fått från
Flygvapenmuseum, en Tiger Moth och
en Sk 15A.
Vid invigningen den 15 juni startades
en 14 cylindrig Hercules-motor med
39 liters slagvolym och 1950 hkr. Det
öronbedövande ljudet från denna enorma
stjärnmotor hördes långväga och många
undrade nog vad som stod på.
För att invigningsbesökarna skulle få
en känsla av tidsepoken hade Ingemar
kört dit några av sina många militära
fordon, vilket gav besökarna ytterligare
en påminnelse om det som varit.
Muséet har endast öppet för bokade
besök och detta museum kommer att bli
ett självklart utflykts- och besöksmål för
Hallands Fordonsveteraner.
Foto Ola Svensson
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Oskarström 15 juni 2013
Oskarströmsdagarna
Arrangörerna av Oskarströmsdagarna
hade frågat HFV om vi kunde ställa ut
några fordon på lördagen den 15 juni,
vilket vi naturligtvis tackade ja till då
det innebar ett utmärkt tillfälle att göra
reklam för och sprida kunskap om vår
verksamhet.
22 fordon tillsammans med 2 husvagnar
och 1 moped ställdes upp i centrala Oskarström, dock fick Michael Bengtssons
Stutz inte stå bland de andra finbilarna
utan han tilldelades en plats mitt på
marknaden.

Vi hade minst sagt tur med vädret, på
fredagen var det busväder och på lördagkvällen (efter utställningen) började det
vädret om igen.
Tack alla hyggliga HFV-are som offrade
lördagen i klubbens tjänst!
Resultatet för övrigt blev en strykande
åtgång av äldre Fördelardosor samt en
ny medlem.
Bland alla fina bilar HFV-arna ställde ut
fanns en Ford Super de Luxe Cabriolet
som var till salu.

Ett särskilt tack till vår styrelsesuppleant
Bentz Gustavsson som ringde runt till
sina vänner och lockade dem till Oskarström.

Kjell Johanssons släktklenod
En dag ringde kusinen Bertil Johansson
till Kjell Johansson och undrade om han
skulle vara intresserad av att köpa en Volvo 144 av 72 års modell i original-skick,
som då ägdes av Arvid Johansson, Kjells
farbror. Den skulle då stanna i släkten.
Kjell var först inte så intresserad då tankarna fanns att skaffa en öppen bil, men
han tog upp det med sina två andra bröder
och dom sade, vi köper den ihop. Sagt
och gjort det blev så men eftersom det
blev så att det bara var Kjell som tvättade
och vaxade bilen och var den som mest
körde den tog han över den ensam. Nu
är han ofta ute på en runda, bl.a. Wheels
& Wings, Västkustrallyt 2013 och
Vrom i Göteborg. Bilen har blivit hans
fritidsintresse numera. När Arvid köpte
den hade den bara gått 2000 mil och nu
har den precis slagit in 10 000 mil. Nu
står den i veteranstallet som han tillsammans med busschauffören och kompisen
Lars-Inge Karlsson fixade iordning från
att för några år sedan varit ett suggstall.

Lars-Inge som även är hans serviceman
har själv några veteranbilar där plus att
det står flera andra bilar inställda där.
Text o foto Kjell och Airi Johansson
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Olja! Vad är det för smörja egentligen?
Av Roger Åkersten
Frågan är berättigad, och jag kommer
under ett antal artiklar försöka belysa vad
denna produkt är och vad vi är i behov
av till våra veteranfordon.
Fråga någon som röker hur han eller hon
mår. Oftast ganska bra, ibland till och
med pigg och alert. Konditionen då? Det
är nog inge fel på den. Lungkapaciteten
räcker till? Ja, det tror jag nog.
Varför så viktigt med rätt olja?
Det är få som blossar som anser att
rökningen påverkar dem negativt. Och
visst är det så. Man mår bra idag och
förmodligen i morgon också, till och
med vissa ett långt liv. Ändå vet alla att
rökning skapar nedsatt lungkapacitet,
hjärt-kärlsjukdomar, cancer mm.
Vad har detta med olja att göra? Jämförelsen är inte helt fel. Inte för att man
skall sluta använda olja, utan för att
beskriva att användande av ”fel” olja i
t.ex. motorn skapar problem på sikt som
man inte upptäcker direkt men som ändå
finns där. Och när dom upptäcks är det
för sent. Då väntar en dyr motorrenovering runt hörnet.
Hur skall jag då veta vilken olja jag skall
ha? Vi börjar med smörjolja för motorer.
Transmission kommer vi till senare medan oljor för hydraulik hoppar vi över
denna gång.
Motorolja består av basolja(or) samt ett
antal additives (tillsatser). Dessa skall
tillsammans skapa den optimala funktionen och livslängden på din motor.
Men, då är det viktigt att du väljer den
sammansättning som passar just din motor. Vi återkommer till det längre fram,
för nu ska vi klura ut vad det som står på
burken betyder.
Vad berättar etiketten på oljeburken?
Kvalitet? Var står det vilken kvalitet det
är på den här oljan? Då får man leta, för
det finns ingen kvalitetsbeteckning på
smörjolja. Det finns uppgifter om vad
oljan skall klara av, eller under hur lång
tid den skall bibehålla utsatt funktion,
men något som säger den här är bättre
än den där. Nä, det finns det inte.
Okej, vad betyder då det som står på
burken? Går du till en reservdelsbutik
eller in på en bensinstation (har dom olja
föresten?) så står där en rad burkar.
På framsidan finns namnet under vilket
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oljan marknadsförs (OBS! inte tillverkarens), volym och även om det är
en del- eller helsyntetolja (kommer till
det senare) plus ett antal siffror i stor
stil. Dessa siffror är endast beteckning
på oljans viskositet, inget annat.
SAE viskositetsgradering
En motoroljas viskositet följer ett graderingssystem utfärdat av SAE (Society of
Automotive Engineers). Enligt SAE kan
motorolja graderas enligt följande klasser: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W,
20, 30, 40, 50, 60 och 70.
Gränsvärdet för viskositet är specificerat
vid en temperatur av 100°C för oljor klassade som 20, 30, 40, 50, 60 eller 70.
En siffra tillsammans med ett W (0W,
5W, 10W, 15W, 20W, 25W) i graderingen
indikerar att oljan är speciellt anpassad
till kalla förhållanden. Dessa graderingar
betecknar gränsen för oljans pumpbarhet
vid låga temperaturer.

SAE Pumpbarhetsgräns, °C
0W
-40
5W
-35
10W
-30
15W
-25
20W
-20
25W
-15
20
30
40
50
60

Viscositet
cSt/100°
3.8
3.8
4.1
5.6
5.6
9.3
5.6
9.3
12.5
16.3
21.9

Viskositet är en temperaturberoende variabel som mäter en vätskas flödeskaraktär. Det finns flera olika viskositetsenheter. Smörjoljor mäts generellt med
kinematisk viskositet, centiStoke (cSt)
inom SI-systemet (mm2/s).
Olja med beteckningen 20, 30 upp till 70
är en s.k. Singelgrade olja till skillnad mot
t.ex. 15W-40 som är av Multigrade typ.
Majoriteten av de motoroljor som säljs
idag är av Multigrade typ, beroende på
att dom uppfyller de viskositetskrav, vid
både låg och hög temperatur, som ställs
på moderna åretruntoljor och som skall
klara dagens ”stop and go” trafik. Olja av
Multigradetyp innehåller alltid mycket
fler additives än en Singelgrade.
På framsidan framgår det även om oljan

är en del- eller helsyntetisk olja. Men,
finns det inget som heter mineralolja?
Jo visst, men då finns det i regel ingen
beteckning som säger vad det är för
basolja i burken. Ingen beteckning =
mineralolja.
Vad är då skillnaden och vilken är bäst?
Det beror på vad du skall använda oljan
till för fordon. I detta forum koncentrerar
vi oss på veteranfordon, eller låt oss säga
bensindrivna bilar utan katalysator.
Har du kvar din instruktionsbok eller
liknande som säger vad du skall använda för olja, perfekt. Följer du den
kommer du att använda en produkt som
är avpassad till din motor, men det blir
med största sannolikhet ingen olja på
syntetbas, varken del- eller helsyntet.
Därför att denna typ av oljor avpassade till veteranare finns inte längre på
marknaden.
Mineraloljor
Mineralolja görs av råolja genom en
komplicerad reningsprocess. Mineraloljor av hög kvalitet är ett mycket bra
grundmaterial till smörjning vid flera
olika tillfällen. Produkten är ”snäll” mot
olika former av tätningar och har god
förening med additives. Under normala
temperaturer och förhållanden är smörjegenskaperna hos mineraloljor mycket
bra och vid val av passande viskositet
fungerar den som ett mycket bra smörjmedel.
Emellertid är det svårt att tillverka mineralolja med goda smörjegenskaper som
fungerar vid sträng kyla eller mycket
hög värme.
Syntetiska oljor
Olja på syntetisk bas tillåter bättre smörjningskarakteristik i jämförelse med
mineralolja. Kolvätena är av likvärdig
kvalitet och storlek i jämförelse med
mineralolja. All syntetolja är dock inte av
samma kvalitet. Processen att selektera
och välja rätt kolväten är komplicerad.
Därav stora prisskillnader på syntetolja.
Syntetoljans framträdande egenskaper
är:
- God smörjförmåga vid låga temperaturer.
- Bra kallstartegenskaper.
- Tål mycket höga arbetstemperaturer.
- Låg oljeförbrukning.

Slutsats: Siffrorna på burken betecknar
inte kvalitén. Behov av olja på syntetbas
finns om man kör på vintern eller under
förhållanden liknande bantävlingar eller
om biltillverkaren så föreskriver.
Mer information på baksidan av
burken.
Nu är det dags att vända på burken. Där
finns något som heter API Service Ranking eller bara API.
Vad är då detta?
API (American Petroleum Institute)
Service Ranking har utvecklats och blivit
normen för motorolja i samarbete med
ASTM (American Society for Testing
and Materials) och SAE (Society of Automotive Engineers). Tillsammans har
de utarbetat flera olika gräns-parametrar
med hjälp av olika testmetoder och testmotorer. Rankingen för motorolja delas
in i två kategorier.
1.
2.

Bensinmotorer i kategori S
Diselmotorer i kategori C

Det här är intressant. Här hittar vi något
som ändå i någon form utgör en klassificering av oljan. Beteckningarna är i
stigande form såsom SA, SB, SC o.s.v.
till SM. Det finns i regel kombinationer
SF/CD eller liknande. Dessa senare säger
att oljan fungerar både till bensin- och
dieselmotorer. Då vill man tro att ju längre man kommit i alfabetet, desto högre
kvalitet på oljan. (C skulle ha högre
kvalitet än B t.ex.) Men så enkelt är det
inte. Varför? I första hand beror det nog
på miljölagar som tillkommit under åren,
vilket innebär att dagens motorer kräver
andra typer av smörjmedel än dåtidens.
Stor skillnad blev det vid införandet av
katalysator. Det är inte enbart bensinen
(blyad bensin) som påverkar katalysatorn
utan i lika hög grad smörjoljan. Oljebolagen i samråd med motortillverkare
tvingades anpassa sina produkter till de
nyare kraven. Det innebar att ämnen i
oljan viktiga för god funktion i gamla
gjutjärnsmotorer togs bort. Zink bl.a.
försvann medan andra typer av additives
kom till. Därför är det viktigt, om man
anser att god funktion och livslängd är
det, att man väljer en olja tillverkad
efter de normer som gäller för den period motorn tillverkades. Moderna oljor
är uppbyggda på en eller flera mixade
basoljor. Till dessa adderas hundratals
olika tillsatser (additives) för att få fram
de egenskaper som skall klara motortillverkarens krav, både när det gäller funk-

tion, livslängd och miljö. Det innebär att
oljor med beteckningen SG och senare
inte lämpar sig för veteranfordon.
Okej säger ni, men när jag har rivit
isär gamla motorer är dom så fulla av
skit och oljerester att man fått använda
spackelspade och kniv till att hacka bort
”möget”. Helt rätt, men tekniken att rena
basoljor har utvecklats enormt, så dagens
produkter formulerade efter gamla recept
utgör inte samma problem. Frågan är
också hur servicen skötts på en motor
som är full av mög.
Vad står det mer på burken? Finns det
en ACEA classification på burken? Ställ
tillbaka den om den var tänkt till din
veteranare. ACEA (European Automobile Manufacture’s Association) har tagit
fram en klassificering mer anpassad till
Europa. Denna gäller enbart ”moderna”
fordon. Skall oljan användas till din
nyare bil så jämför med rekommendationen till ditt fordon och det som står
på burken, men använd inte produkten i
din veteranare.
På många burkar står det även att oljan
är testad eller möter kraven enligt t.ex.
BMW LL-04, MB 229.31, VW 502.00.
Observera! ”Möter kraven” innebär att
oljan inte är testad enligt fabrikantens
krav. En undran från min sida infinner
sig. Om den inte är testad, hur vet man
att den motsvarar kraven?
Detta är inte heller en kvalitetsbeteckning. Flera motorfabrikanter har tagit
fram egna klassificeringar av vad oljan
skall klara av. Ingenting av detta gäller
dock våra veteranmotorer.
Notera att alla beteckningar som står på
burken gäller ny oanvänd olja. Om oljan
håller samma kvalitet en hel bytesintervall framgår inte.
Det var allt för denna gången. I nästa
artikel följer vi upp med oljans funktion
i motorn mm.
Synpunkter och frågor.
Kontakta mig på roger@molledammen.
se eller ring 0708-770188
Tips inför vintern:
·Pumpa däcken till max tryck som står
på däcket.
·Tryck i fett i alla smörjnipplar så ni pressar bort vatten och smuts. Torka rent.
·Varmkör motorn - töm den på olja. Fyll
på ny olja av rätt typ. Låt motorn gå en
stund på lite högre varv än tomgång.
Varför? Det får ni läsa om i nästa nummer
”om oljans funktion”.

Slottsutflykt 29 maj

I strålande solsken tog Arne Brorsson
med sig onsdagsåkarna till den vackra
rhododendronparken i Tylösand.
Foto Arne Brorsson

Arne samlade gänget

Inte ens under Västkustrallyt var de
trogna slottsrallyåkarna skilda åt. Här
har de samlats för en välbehövlig fikapaus vid en av de många sjöar rallyt
passerade.
Foto Arne Brorsson

Slottsutflykt 10 juli

Denna onsdag var det dags för utflykt till
Unnaryds marknad, en årlig sommartradition för HFV-are. Efter fyndjakten på
marknaden intogs lunch på Alebo Hotell
och Restaurang i Unnaryd.
Foto Arne Brorsson
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Wheels & Wings

Brottet i Halmstad

Rally för förkrigsbilar

Ett flertal av våra medlemmar i Tvååker
med omnejd besökte Wheel & Wings på
deras nya mötesplats i Falkenberg. Då en
av medlemmarna var bekant med uppvisningsflygarna blev gänget medbjudna
på kvällens grillfest och passade då på
att studera planen på nära håll.
Foto Gerd Andersson

Ett gäng Triumph-åkare från Tvååker
passade på att besöka sportvagnsutställningen i Brottet, Halmstad. Som vanligt
sken solen och det fanns mängder av
“ögongodis” att vila ögonen på samtidigt som andra kunde njuta av gängets
välrenoverade bilar.
Foto Gerd Andersson

HVFs medlemmar i Tvååker har varit
mycket i farten denna sommar. Bland annat har man besökt ett rally för förkrigsbilar, inte för att köra utan för att njuta av
de vackert utformade fordonen.
Foto Gerd Andersson

Då det finns många Triumph-åkare i
Tvååker vad kan då vara naturligare för
dessa än att åka på 2013 års internationella Triumpträff som arrangerades av
Svenska Triumphkubben och som gick
av stapeln i närområdet, Örestrand i
Höganäs.
Foto Gerd Andersson

Vi var tre hela ekipage som sammanstrålade vid Halmstad slott denna kväll,
som skulle gå i glassens tecken. Arne
Brorsson tog oss med till en italiensk
glassbar där deltagarna förnöjde kråset
med en underbart god glass.
Efteråt åkte vi ner till stranden.
Foto Arne Brorsson

På hemmaplan

Efter att ha varit ute och rest är det skönt
att komma hem igen. Här pustar gänget
ut efter en av sina många utflykter.
Foto Gerd Andersson

Styrelsen beslutade
På förslag av besiktningsmännen fastställde styrelsen vid sitt sammanträde
den 8 augusti besiktningsarvodet.
Besiktningsman har rätt att debitera
200 kr för en besiktning plus eventuell
bilersättning, som ska debiteras enligt
gällande statlig norm, för närvarande
18:50 per mil

Fördelardosans skapare

Lennart Bergström
finns inte längre bland
oss

Efter en längre tids sjukdom somnade
Lennart stilla in. Hans betydelse för den
unga klubben Hallands Fordonsveteraner
kan inte nog betonas. Under flera år drev
han klubben med stor entusiasm och utan
honom hade vi heller inte haft en tidning
med det för klubben så passande namnet
Fördelardosan.
För de medlemmar som varit med länge
i klubben och lärt känna Lennart känns
nu världen lite tommare.
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Internationell
Triumphträff

Onsdagen den 24 juli

Kostnadsersättningar

Ersättningar till klubbmedlemmar utbetalas enligt följande regelverk:
· Till medlem som lägger upp rallyrunda, t ex 1 maj eller likvärdigt, utgår ersättning mot redovisad körsträcka vid planering av runda och ev. kontrollstationer.
· 600 kronor utgår till grillafton, då den genomförts, som ersättning för grillkol
mm.
· 300 kronor/år är maximalt bidrag till betalande medlem som följer med på arrangerade bussresor till evenemang med inriktning på fordonshistoria. Dock utgår
högst 200 kronor/resetillfälle.
· Ersättningar för medlemmars deltagande vid konferens, utbildning eller motsvarande som styrelsen har initierat ges mot uppvisande av kvitto för utlägg av kost/
logi och resor.
· Reseersättning utgår enligt lagstadgad statlig ersättning.
· Alla aktiviteter som medför krav på kostnadsersättning skall godkännas i
förväg av styrelsen.
Exempel: en medlem som på eget initiativ anordnar en aktivitet kan inte begära
kostnadsersättning för de eventuella kostnader medlemmen ådragit sig i samband
med aktiviteten om inte styrelsen i förväg godkänt detta.

Veteranbilsträff i
Magnarps den 4/8.
Efter att ha diskuterat beslutade vi oss
för att i det vackra söndagsvädret ta
oss en skön tur till veteranbilsträffen i
Magnarp.
Vi, det var Rune Nilsson, Eskil Hylander
och undertecknad som i en MB 450 SL
(Runes) och en Porsche 911 1972 som
kördes av Eskil, men som ägs av frun
Britt-Marie (mycket viktigt) som åkte.
Väl framme parkerade vi bilarna, tog
fram kaffekorgen och satte oss att se
på alla de vackra veteranfordon som
strömmade in. Inte bara veteranbilar
utan också HFV medlemmar dök upp,
vi såg Sven o Birgit Strömberg, Kurt o
Lillan Jonasson, ”Gustav i svängen” med
flera. Kul !

Odensjö den 4 augusti
Vi var ett gäng HFV-are som valde att
åka till Odensjö hembygdsgård där det
var veteranbilsträff på eftermiddagen.
Vi som ställde ut våra bilar blev till vår
glada överraskning bjudna på kaffe med
våffla.
Ett mycket trevligt och välordnat arrangemang vid Bolmens strand som vi
gärna återkommer till nästkommande
år.

Besökarna fick också vara med om
premiären för världens första traktorkarusell. En gammal “Grålle” stod för
karusellåkningen till åskadarnas (och
kanske mest barnens)stora förtjusning.
Det var dessutom gratis att åka!
Vi hade några sköna timmar i solen
tillsammans bara störda av en vettvilling
på sidvagnsmotorcykel som försökte att
köra på Kurt och Sven, därefter några
barn och som på min kommentar om
körförmåga hotade att ge både mig och
Eskil stryk. O vad rädda vi blev.
Då har vi alltså träffat undantaget från
att veteranfordonsmänniskor är trevliga
människor. Men .. han lider väl mest själv
av sitt uppträdande.
Vid tretiden påbörjade vi vår hemresa
mot Mellbystrand i skön takt i det vackra
vädret. Vilken skön dag !
Text o foto Arne Åkerblom

Slottsutflykt 3 juli

Efter en regnig rundtur denna onsdag
avslutades kvällen med fika hemma hos
Arne Brorsson.
Foto Arne Brorson

Avslutning på Torpa

Hamnen i Kattvik

När gänget ändå var på Kullahalvön passade man på att besöka hamnen i Kattvik.
Vädret var inte på besökarnas sida så det
hade “cabbats upp”. Men vad gör lite
regn när man har roligt?
Foto Gerd Andersson

Hjärtligt välkomna i
klubben!

689 Kajsa Lindersson, Genestad
690 Anders Persson, Halmstad
691 Per-Åke Larsson, Kungsbacka
692 Bernt Andersson, Falkenberg
693 Göte Karlsson, Våxtorp
694 Leif Axbom, Veddige
695 Bernt Isacsson, Falkenberg
696 Christian Johansson, Varberg
697 Torgny Eriksson, Halmstad
698 Benny Nilsson, Halmstad
699 Olof Bertilsson, Mellbystrand
700 Uno Johansson, Båstad

Avslutningen på Torpa drog som vanligt
mycket folk. I år hade de som var där
också möjlighet att åka veteranbuss och
många utnyttjade tillfället till en nostalgitripp. Ett 10-tal HFV-are passade på
att ta adjö av 2013 års säsongsträffar på
Torpa.
Foto Hasse Johansson

Sovit i 50 år

En ny medlem, Torgny Eriksson, visade
upp sig och sin bil för första gången under grillfesten i Ålstorp. Torgny berättade
att hans föräldrar köpt bilen ny, en Ford
Anglia 1950, kört den i 10 år och då man
1960 köpte grannens Ford Anglia ställdes
den gamla in i en lada och fylldes med
boss och strö för att hålla sig torr.
50 år senare, 2010, beslöt Torgny sig för
att ta fram bilen, motorn hade otroligt
nog inte fastnat så efter oljebyte och
rengöring av tank, tändstift och förgasare
startade motorn. Efter renovering av
bromsar och lite annat besiktigades bilen
och är nu i trafik i orenoverat originalskick och med originaltändstiften.
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På gång

Onsdagsträffar t o m september
Vid tjänlig väderlek träffas vi vid Halmstad Slott kl 18.00 för utflykt med
kaffekorg. För info se vår hemsida eller
ring Arne Brorsson på tel 0708-12 67 32

Filmkväll 6 nov och 29 jan 18.30
på Soldathemmet i Halmstad
För mer info ring Roy eller Gunilla
på tel´035-10 73 08
14 sept Historisk racing
Falkenbergs Motorbana

Klubben bjuder på entrén (max 2 personer per fordon) om vi kommer i våra
veteranfordon.
Vägen dit blir i form av ett litet “rally”
med uppgifter att lösa. Ni bör vara i
mål mellan 11-12.
Tävlingstalongen finns ibladad denna
tidning. Om den kommer bort kan du
hämta den på vår websida. Ni som inte
har tillgång till dator slå en signal och
vi skickar den med posten.
För mer info ring
Lars på tel 070-201 85 59

28 sept Knäred
för mer info ring Lars Hed på tel
070-356 34 30
Klubbstugan
torsdagar jämna veckor

Svar på fråga

Andra klubbars Hobbyverksamhet
arrangemang med veteranbilar
28 september
“Varvloppet” anordnas av Vara MK

Här kommer det en bild från årets
Thulinträff, mycket folk och fina bilar.
HFV:are? Ingen som jag såg.
Text o foto Arne Åkerblom

Carina Adolfsson Elgestam har frågat
mig vad jag avser att vidta för åtgärder så
att veteranbilsentusiasterna även fortsättningsvis kan lagra reservdelar.
Naturvårdsverket har fått i uppdrag att
utreda hur omhändertagandet av uttjänta
bilar och bildelar fungerar i praktiken. I
uppdraget ingick att lämna förslag till
förändringar av det befintliga systemet. Naturvårdsverket har i sin rapport
uppmärksammat att ett återkommande
problem när det gäller bilskrotning är
illegala verksamheter. Det har visat sig
svårt att skilja mellan vad som är att anse
som en yrkesmässig verksamhet och vad
som är ren hobbyverksamhet. Det har
lett till att illegala bilskrotare inte går att
åtala trots att ett stort antal bilar finns på
platsen eller att verksamheten har pågått
under lång tid. Naturvårdsverket har
därför föreslagit att ordet yrkesmässig
ska tas bort i definitionen av yrkesmässig
bilskrotare i bilskrotningsförordningen
så att det blir straffbart att skrota en bil
utan att vara auktoriserad.
Jag instämmer med Naturvårdsverket
i att illegal bilskrotningsverksamhet
innebär ett miljöproblem som vi bör
förhindra. Jag kan dock konstatera att
definitionen av bilskrotningsverksamhet är bred och innefattar demontering,
återanvändning och återvinning i vilket
hobbyverksamhet inryms.
Jag har inte för avsikt att reglera veteranbilsverksamhet eller sportbilsverksamhet.

Tjolöholm 19 maj

Fikapaus framför slottet

och inkluderar en regularityklass med:
Fina, lagom krokiga rallyvägar. Omkring 30 km SS.
För mer info kontakta Jonas Öhman
tel. 0514-10259 eller 0705805115

15-17 november
Picko Trobergs Gran Turismo
Expo i Göteborg info www.gran-

turismomagazine.se/expo/utstallare/

Söndagsträff 1 gång/månad
Magnarps Hamn

första söndagen i juli, aug, sept kl 14

Varje tisdag i Löddeköping

t o m 13 september, kl. 16.00-21.00

Torsdagar ojämna veckor kl 18-20
Veteranfordonsträff i Tvååker.
Info Arne 070-418 56 77
Sven-Erik 0430-471 03

Thulinträffen

Snart är det dags för våra träffar. För
info kolla hemsidan eller ring vår
klubbmästare Lars Johansson på tel
070-896 11 22

Arne var i Viken

En underbar kväll i hamnen i Viken, sol,
värme och intresserade besökare som
tittar på fina bilar.
Denna onsdag den 24/7 var den tredje
av 4 träffar i år. Anslutningen av HFV
medlemmar var liten, förutom Rune
Nilsson och undertecknad sågs bara Stig
Melin från Markaryd.
Text o foto Arne Åkerblom

18

Miljöminister Lena Ek

12 tappra HFV-are hade anmält sig till
20-års jubilerande Tjolöholm. Alla som
anmält kom också och fick uppleva en
fantastisk flygshow samt många vackra
fordon. Ingen av deltagarna hade enligt
uppgift kamera med sig. Kan det verkligen vara möjligt?
I år hade arrangörerna stuvat om lite
bland platserna och enligt Roy fick HFV
nu en mycket bättre plats.
Vädret var som vanligt nyckfullt med
sol och värme på förmiddagen men på
eftermiddagen kom molnen och regnet.

Foto Roland Peterson

Bussresan inställd
P g a bristande intresse från HFVs medlemmar är resan till Skövde och Axvall,
som var planerad till den 5 oktober
inställd.
Lars-Inge och Asige Busstrafik meddelar
också att man inte kommer att lägga ner
något arbete på att arrangera fler egna resor för HFVs medlemmar. Ska det bli fler
resor får det bli på initiativ från klubben
eller klubbmedlemmarna.

Medlemsförmåner

Som medlem i Hallands fordonsveteraner har du 20% rabatt på ordinarie

priser hos Autoexperten.
Du bor med 10% rabatt på Scandic Hotels, gäller i hela Norden. Ra-

TILL SALU

Volvo PV 1965

Bildelar säljes

Till Jaguar MK V, I, II och MK X 3,84,2 finns mycket diverse.
Till Morris Minor Traveller ett paket
med goa delar, 1958.
Delar till Austin Allegro.
Bytes: kylpaket från -58 till -62
Till VW Transport 1970-tal. Till Landrover “88-109”. Ring och kolla!
Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg,
Heberg Tel 0346-520 82

TAUNUS TCE 1963

Bilen har varit avställd sen 1987 och
har endast en ägare innan mig. Nya
bromsar,däck,lack och mycket mer.Bes
utan anm. Alla sv bilprovnings protokoll
finns med Pris 65.000 eller bästa bud
Ring Per på tel 0709-10 35 50

battkoden D000005043 ska uppges vid
bokning och betalning.

Du har också förmånliga fordonsFord Super de luxe
försäkringsmöjligheter via MHRF.
Renoveringsobjekt med nya däck, drag, Cabriolet 1947 säljes
Festlokal
originalradio, extraljus. Klädseln är hel Mycket reservdelar medföljer. Motor V8
Ska du ha fest och inte har plats hemma
kan du boka klubblokalen kostnadsfritt
genom att ringa vår klubbmästare Lars
Johansson på tel 070-896 11 22.
Nyckel kan du hämta hos Roland Andersson som bor bara några 100 m från
lokalen. Roland har tel 0430-121 54 eller
mobil 070-993 20 37.

Annonsering

i bilen. Bifogar också en reservdelsbil
från 1964.
Ring Hans på tel 035-621 70

100 hk helrenoverad med mycket nya
delar. Vit skinnklädsel, originalradio.
Carl-Heinz Pohl tel 035-563 15

L-A Åkerblom Marketing
Din bästa bilaffär

Säljer - byter - köper - förmedlar fordon

För medlemmar är en annons som rör
vår hobby gratis. Kommersiella företag
betalar annonser enligt vidstående prislista.

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

För information om bilar i lager se

www.laakerblom.se

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

ADESIGN LAHOLMAB
TAPETSERARMÄSTARE
STEN OLOFSSON
Ängelholmsvägen 81

Tel. 073-919 88 22
Renoverar och klär om
MÖBLER * BIL * BÅT * MC
TYG * SKINN * KAPELL * LÄDER
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AVSÄNDARE:
HALLANDS
FORDONSVETERANER
c/o Lars Rendahl
Stråvägen 2
313 32 Oskarström

B

FÖRENINGSBREV

PORTO
BETALT

Mopedutflykter sommaren 2013

Körning till Vallberga lantmäns maskinverkstad 23/5. för att
titta på deras nya stora tillbyggnad i fint väder vi var ca. 35
st. som körde.

Den 12/5 gör vi vår moppetripp till Karsefors kraftstation, där
får vi en guidad visning från Stat-kraft som visar oss anläggningen i hallen och ute. Kjell Nilsson som tidigare arbetat för
Sydkraft, som då ägde kraftstationen, kunde berätta intressant
historik om sitt arbete där.
Mycket arbete för hand då det
inte fanns några grävmaskiner
eller lyftkranar på den tiden,
hela anläggningen tog 18
månader att bygga och den
invigdes den 30 dec. 1929.
Sedan kör vi till Karsefors

Efter besöket på maskinverkstaden blev det grillning i den s.k.
“grushålan” i vallberga en mycket fin fritidsplats med både
grillning och fin boolbana.
Foto och text Roland Andersson

fina festplats, där en grill är klar att användas, och lite kaffe
efter korven. Vi kör hemåt och det är 32 glada moppegubbar,
som tackar Kjell Nilsson för den trevliga eftermiddagen och
lite historia om det gamla kraftverket som nu är 84 år.
Text och bild Roland Andersson

