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Pris icke medlem 25 kr
Medlemstidning för
Hallands Fordonsveteraner

Sven Strömberg, renoverare se sid 7
Renovera eller inte?
Läs om bilkyrkogården på sid 4

Hallands Fordonsveteraners styrelse

Ordförande har ordet!
Nu börjas det!
I går kväll hade vi årsmöte, denna gång i
Tvååker. Hela 60 personer i lokalen och
god stämning under ett snabbt årsmöte
som sedan rundades av med en god pizzabuffé. Trevligt!
Men – undrar Den Gode Läsaren – hände
det ingenting, då?
Jo, det gjorde det visst!
Vi tar det negativa först: valberedningen
hade inte lyckats få en enda person att
ställa upp på en plats i styrelsen. DETTA
ÄR RENT FÖR DÅLIGT! I en klubb
på fler än fyrahundratjugo medlemmar
MÅSTE det gå att bemanna en styrelse.
Var och en måste besinna att man inte
bara kan få – man måste ge också! Och
ställa upp!
Detta innebär i klartext att vi saknar 25
% arbetskraft i styrelsen. Vilket i sin tur
innebär att vi kan åstadkomma ganska
exakt 25 % mindre arbete. Men – vill
DU ställa upp? Vi söker framför allt en
sekreterare – den mycket viktiga posten är
vakant! Hör av Dig om Du vill hjälpa till
så ska vi adjungera Dig till styrelsen!
Nu till det positiva!

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 fotograf PeO Persson, Laholm
Bilderna på första sidan är tagna av Arne
Åkerblom och Karl-Axel Jansson
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På årsmötet lade styrelsen fram ett förslag
om att vi under året ska arbeta fram ett
förslag till en ny organisation för föreningen. Vi vill ha en mindre styrelse med mera
renodlade administrativa uppgifter och
sedan ett antal sektioner som på ett mera
nätverksbaserat och informellt sätt skall
kunna arrangera våra aktiviteter. Detta
innebär att fler medlemmar kan få arbeta
informellt och praktiskt med olika arrangemang. Tvååker-gänget är ett lysande
exempel på hur man kan jobba – och det
har ju redan gett ett lysande resultat i
form av ett underbart bra rally. Årsmötet
antog styrelsens förslag med bara ett fåtal
frågor, och nu är det upp till oss i styrelsen
att jobba fram ett konkret förslag till ny
organisation. Det innebär mycket jobb
för en hårt decimerad styrelse, så ni får
faktiskt ha måttligt stora pretentioner på
styrelsen i övriga frågor under året. Vi
skall göra så gott vi kan.
Men – på årsmötesdagen var det allt lite
vår i luften, eller hur? Så det kommer
nog en vår trots allt! Det är alltså dags att
börja göra i ordning pärlorna, renovera
färdigt, putsa, ja allt det som är så härligt!
För – den första maj skall vi ut och åka! I
fjol var det fler än etthundra deltagare på
förstamajrundan och vi ska väl slå rekord
i år, eller hur!
Sedan kommer träffarna och rundorna
i gång, mopederna kommer att svärma
omkring i Halland spridande en härligt
doftande oljerök, traktorerna skall skramla igång och – MG:n i mitt garage skall
väcka grannar och skrämma barn (nja)
med sitt mäktiga avgasvrål!
Och den SJÄTTE JUNI, på nationaldagen, är det dags för det klassiska VÄSTKUSTRALLYT, återigen i Tvååker! I år
är det max 220 fordon till start, så var
snabb med din anmälan!
En sak till: vi fyller faktiskt 35 år i år!
Och även om det inte är någon stor bemärkelsedag skall vi fira det på något
sätt, har vi tänkt i styrelsen. Mer om det
senare!
Ut och putsa pärlan nu! Snart är det vår!
Vi ses runt kröken!
Lars Hed/Ordförande
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Lars Hed
070-356 34 30
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Per Svengren
0709-10 35 50
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070-374 95 25
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Rekordmånga
Protokoll fört vid årsmöte i Hallands
deltagare vid
Fordonsveteraner 2014-02-24
är ett ojusterat protokoll då årsmötet Rendahl och Ingemar Birgersson på 1
klubbens årsmöte Detta
hölls dagen före denna tidnings inläm- år.

Klubbens ordförande Lars Hed hälsar
de 60 närvarande klubbmedlemmarna
välkomna till årsmöet och uttrycker sin
stora glädje över antalet deltagare.

Kenneth Andersson redogjorde för 2013
års reslutat och för 2014 års budget.

Efter årsmötet hade den nya styrelsen
ett konstituerande sammanträde där
ledamöternas roller bestämdes. Detta
skedde samtidigt som övriga mötesdeltagare huggit in på den pizzabuffé som
serverades efter mötet.
Foto Karl-Axel Jansson
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
Rickard Andersson
Laholm 0430-621 81
B-A Johansson
070-374 95 25
Huvudansvarig
besiktningsman
och utbildningsansvarig.

Anders Bertilsson
Åled 035-396 88
Lars-Inge Karlsson
Långås 070-5370748
Roger Åkersten
Laholm 0708-770188

nande till tryckeriet.
§ 1.
Mötet öppnades av klubbens
ordförande Lars Hed som hälsade rekordmånga deltagare välkomna.
§ 2.
Konstaterades att de 58 närvarande medlemmarna utgjorde röstlängden. På frågan om någon hade fullmakt
för annan medlem var svaret nej.
§ 3.
Patrik Åström valdes till ordförande för mötet.
§ 4.
Lars Rendahl valdes till sekreterare för mötet.
§ 5.
Till justeringsmän valdes KarlAxel Jansson och Michael Bengtsson.
§ 6.
Närvarande medlemmar ansåg
att mötet var behörigt utlyst.
§ 7.
Efter förslag från Michael
Bengtsson, om att flytta ut § 13 och
§ 17 från dagordningen då han ansåg
att de inte rymdes i stadgarna, röstade
medlemmarna. Beslutet blev att inte ta
bort paragraferna 13 och 17 från dagordningen. (se bilaga)
§ 8.
Lars Hed redovisade verksamhetsberättelsen vilken godkändes av
mötet.
Kassör Kenneth Andersson gav
en ekonomisk redogörelse vilken godkändes av mötet.
Karl-Axel Jansson föredrog revisorernas berättelse, vilken godkändes
av mötet.(se bil)
§ 9.
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10. Valberedningens förslag till nya
ledamöter presenterades av Michael
Bengtsson. Till mötets förfogande för
omval stod Per Svengren och Lars
Johansson, båda på 2 år samt Kenneth
Andersson på 1 år (fyllnadsval). Några
kandidater till de två tomma ordinarie
styrelseplatserna och till en vikarieplats
hade inte valberedningen kunnat finna.
Mötet valde enhälligt Per Svengren och
Lars Johansson på 2 år samt Kenneth
Andersson på 1 år. I styrelsen fattas innevarande år 2 ordinarie ledamöter och
en suppleant.
§ 11. Till revisorer på 1 år valdes
Karl-Axel Jansson och Per Portinsson.
Lars Bengtson valdes i sin frånvaro till
revisorssuppleant.
§ 12. Till valberedning valdes Lars

§ 13. Lars Hed redogjorde helt kort för
styrelsen verksamhetsinriktning för åren
2014-16 samt verksamhetsplanen för
2014. Mötet godkände båda. (se bilaga)
§ 14. Kenneth Andersson redogjorde
för 2014 års budget som omfattade
200 000 kronor i intäkter och knappt
223 000 kronor i utgifter. Medlemsavgifter och Västkustrally ger de största
intäkterna, Fördelardosan och rallyverksamheten de största utgifterna. Mötet
fastställde den föreslagna budgeten.
§ 15. Inga motioner fanns att behandla.
§ 16. Lars Hed redogjorde helt kort
för styrelsens förslag till ny organisation och påpekade mycket tydligt att
årsmötet endast skulle fatta beslut om att
ge den kommande styrelsen i uppdrag att
utreda möjligheten till en ny organisation
för Hallands Fordonsveteraner för att
presentera utredningen för kommande
årsmöte 2015. Nya stadgar måste framtas. Styrelsens roll minskas till att handha
administration, ekonomi och samordning medan verksamheten/aktiviteterna
i klubben arrangeras lokalt i olika kommittéer/sektioner. Årsmötet godkände
styrelsens förslag. (Se bilaga)
§ 17. Övriga frågor.
Besiktningsman Lars Bengtsson avsäger
sig sitt besiktningsmannaskap pga
ålder.
En mötesdeltagare undrade om någon
hört talas om förslaget att bara bilar
byggda 1975 eller tidigare skulle omfattas av skattebefrielse och räknas
som veteranbilar och att åldersgränsen
för besiktningsbefrielse skulle omfatta
fordon byggda t o m 1959. Ingen visste
något om detta.
Grillafton i Mellbystrand onsdagen den
25 juni.
Fråga om klubbens korvvagn besvarades
av klubbmästaren Lars Johansson som
kunde berätta att vagnen stod under tak
i en lada och var i bra skick..
§ 18. Mötet avslutades och Lars Hed
överlämnade en flaska vin som tack till
Patrik Åström, som suttit ordförande
under mötet. Lars Rendahl avtackades
också.
Vid protokollet Lars Rendahl
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Nära yttre gräns för EU eller närmare bestämt mot Norge

Båstnäs viloplats för gamla bilar
Det har varit en hel del reportage bl a
i Nostalgia om norra Europas största
bilkyrkogård. Den 24 november förra
året bestämde vi oss att ta en liten omväg på 10 mil på vår resa från Sunne i
Värmland. Vi körde på diagonalen till
Töcksfors i Årjängs kommun och fortsatte därefter 25 km söderut på småvägar
där det blev allt längre mellan husen. När
det blev helt öde kunde vi skymta ett helt
fält med frostiga gamla bilar från 50-och
60-tal. Mitt i allt där den allmänna vägen
upphör finns ett par förfallna ödehus på
bilskrotsfastigheten. Vi hade kommit till
våra drömmars mål.

Inte bara fältet och gårdsplanen var full
med bilar, utan även skogen och de var
ibland staplade tre i höjd. Ca 800 bilar,
från 50- och 60-talen mest. Bröderna
Ivansson startade i början av 50-talet
en mycket framgångsrik affärsrörelse
genom att köpa upp bilar skruva loss
någon del och skicka dem som reservdelar över gränsen till Norge som
låg ca 5 km västerut. Norge hade fram
till början av 60-talet importrestriktioner
på bilar från västvärlden. Reservdelar
gick det dock bra att ta in. När dessa restriktioner togs bort efter 10-talet år gick
verksamheten ned för att tyna bort helt
på 70-talet. Kvar blev lagret i form av de
800 personbilarna samt några lastbilar
och bussar.
Som lite äldre (60+) är det mycket intressant att återuppleva barndomens
bilar. Förutom alla gamla Volvo och
Saab fanns det mycket engelska bilar
i Sverige på 50-talet. Här finns många
Morris Minor och Oxford, Austin A30
och A 40, Vauxhall, Standard m fl. Dessutom dåtidens vanligaste franska och
tyska bilar samt några amerikanare. Här
kunde vi gått länge om vi inte haft så
långt hem.
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Vi fick efter någon timme fortsätta på en
liten skogsbilväg över gränsen till Norge
och vidare på lite större vägar till Halden
och Svinesund. Sedan var det bara transportsträckan på E 6 ned till Laholm, där
vi kunde vila ut efter en lyckad dag.
Text o foto Karl-Axel och Ann-Christin

Brandbilen
Hej på er alla glada HFV-are.
Vi är ett gäng glada grabbar (alla 50+) 5
st som har jobbat ihop under ett antal år.
Då och då så hjälper min son till också.
Vi håller mestadels på med veteranbilar
och mopeder. Det blir lite grand avverkat när man hjälps åt på det sättet, ca 1
bil om året. Vi, som är detta måndags
gäng, är Bengt-Arne som jobbar bilplåtslagare, Patrik (Bengt-Arnes son) också
bilplåtslagare, Sterner som jobbat som
bilmekaniker i många år. Björn som är
slöjdlärare och tapetsör, Ulf som är präst
och sköter det andliga och Lennart som
tar hand om allt småpill.
Då den ena av oss (prästen) fick sin 831:a
påkörd annonserade vi i mars efter en
ny kaross eller reservdelsbil till honom.
Det ringde en man från Kalmar till mig
och berättade att han hade en 51:a, en
rostfri på 4500 mil, sedan berättade han
att den var röd. Då trodde jag att det var
en Disponent (lyx version av taxin). Men
han sa att den var klarröd med lampor
på taket. Ja, det är verkligen en brandbil
sa mannen. Vi diskuterade pris och jag
köpte bilen på telefon.
Vid detta laget var vi 4 st som visste om
bilen och vi bestämde att vi berättar inte
om den för någon. Jag och sonen åkte till
Kalmar tre dagar efter första kontakten
för att titta på vad vi hade köpt samt
betala bilen. Den var nästan rostfri, lite
ytrost i droppkantslisterna och ett hål i
bagaget stort som en 5-krona. Lacken
är sliten, bucklor på tak och huv och
framskärmar.

Vid hämtningen i Kalmar
Det finns både rödljus på taket och sirener som fungerar.
Nåväl vi hämtade hem bilen i mitten på
april när snö och slask försvunnit, ställde
in bilen i Fammarp (vårt garage). Vi gick
igenom bilen för att se vad som skulle
göras med den. Vi var väldigt överens

Visst kan man fortfarande se att det varit en brandchefsbil?
om att den INTE skulle renoveras. per. Inte illa för en bil som stått stilla i
Motorn satt fast på bilen, kanske inte så 44 år.
konstigt då den inte varit i trafik sedan Jag är även medlem i Storvolvoklubben
1969. Jag skruvade loss tändstiften på och i påsk ska vi ställa ut brandbilen i
bilen (1:ans stift var iskruvat förhand) klubbmontern där med brandspruta och
och hällde i diesel i cylindrarna. Efter utrustning.
14 dagar hade det inte hänt någonting,
då plockade Patrik av toppen och i 1:ans
cylinder låg toppdelen till tändstiftet, tur
att motorn inte gick runt för då hade vi
nog fått byta ventiler. I med mer diesel
och en träkloss och gummiklubba och
massera kolvarna. Efter ett par sådana
tillfällen så satte vi på en hylsa och ett
spärrhandtag på remskivan och drog. Då
gick motorn runt och den var som ny i
cylindrarna. Jag hade en nyrenoverad
topp hemma som Patrik monterade på
bilen.Vi servade motorn, stift, brytare,
kondensator, lock mm. Men den vägrade
starta, det tog ett tag innan jag kollade
grenröret under förgasaren, där var fullt
Besiktning utan anmärkningar
med diesel sedan jag fyllt cylindrarna när
Jag fick lite historia om brandbilen när vi
motorn satt fast. Efter att ha sugit upp
var och tittade på den. Den har fungerat
som brandchefsbil på Visselfjärda brandstation från 1951, i slutet på 1960-talet
var det en man från Kalmarhållet som
köpte bilen. Han tillverkade glass och
han hade en stor frysbox på golvet bak
i bilen. Den stod på Kyla på natten och
på morgonen fyllde han frysen med glass
som han körde och levererade till sina
kunder (Sveriges första glassbil?). Mannen som jag köpte bilen av visste om den
och han köpte den av glasstillverkaren
för han tycket att det var synd om den
Ryker, men bara tilllfälligt
detta o rengjort stiften så startade den skulle köras sönder. Han ställde in den
lätt. Den rök dock som en ångmaskin, det på sitt privata lilla museum (12-15 bilar)
var en massa diesel i avgasröret också. där den stod i många år. För 4-5 år sedan
Vi har renoverat bromssystemet, lagat köpte han en fin Amazon och då fick
ljuddämparen, fotstegen och gjort rent Droskan flytta ut i ladan där han även
hade ett antal andra bilar samt ett stort
tanken samt bytt däck på bilen.
Bytt ett par glödlampor och tändningslås. traktormuseum med John Dere och lite
Den 29/1 var vi inne och regbesiktigade olika maskiner och cyklar mm.
bilen, fick igenom den med blankt pap- Text o foto Bengt-Arne Johansson
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På-Gång Vårsäsongen 2014
Grillafton 29 maj
20 mars kl 19.00
garageträff hos
Bengt-Arne i Fammarp
Bengt-Arne Johansson har tillsammans
med ett par kamrater skaffat sig 300
kvadratmeter garageyta och nu får HFVarna tillfälle att göra ett studiebesök.
Fika bjuder klubben på.
Adress är Fammarp 71 (gamla svampodlingsområdet). Bengt-Arne har lovat
att sätta upp en av HFVs banderoller på
ytterväggen för att leda oss rätt.
Anmälan om deltagande och eventuella
frågor görs till Bengt-Arne på tel 070374 95 25 eller skicka ett mail till
ingrid-johansson@spray.se

Skållareds Marten
12 april

den 12 april är vi inbjudna till Skållareds
Marten, strax utanför Älekulla. Det är
våra vänner i Tvååker som ordnat med
denna aktivitet och vi kommer att få en
egen plats på marknaden samt blir bjudna
på kaffe och våffla/smörgås.
De som bor i söder och som kanske inte
hittar till Skållared kan möta upp på
parkeringen vid Laxbutiken i Heberg för
gemensam vidarefärd.
Ni, som vill åka gemensamt från Laxbutiken meddelar detta till Lars Rendahl på
tel 070-201 85 59 eller skickar ett mail
till fordelardosan@gmail.com.
Avfärd från Laxbutiken kl 08.30

1:a maj-rundan

Vi samlas på Ica Vallås parkering i Halmstad kl 09.00 -09.15 för att åka en runda
på ca10 mil. I år är målet hemligt, det
enda vi vet är att lunchen blir på Torups
Gästgiveri.
Betalande medlemmar äter gratis!.
Obligatorisk annälan om deltagande till
Per Svengren på tel 0709-10 35 50 eller
via mail svengren@spray.se senast den
23 april 2014.

Tjolöholm 18 maj

Som vanligt åker vi gemensamt till
Tjolöholm den 18 maj och som vanligt
är det Roy och Gunilla som håller i detta
arrangemang. Obligatorisk anmälan om
du vill stå ihop med dina klubbkamrater
i HFV till Roy eller Gunnilla senast den
13 april på tel 035-10 73 08.
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Kristi himmelsfärdsdag åker vi till Åhs,
som ligger längs gamla E6, ca 1 mil
söder om Varberg. I Åhs finns en gammal
Esso-mack, uppbyggd som förr i tiden.
Ägaren, Essomannen Krister Lindblom,
har tänt grillarna och håller med korv,
bröd, senap och ketchup för de HFV-are
som kommer.

Västkustrallyt 6 juni
kommer att videofilmas!

Du, som vill köpa filmen kan göra det
på start- o målplatsen för 200 kr. Filmen kommer efter någon veckan att
ligga i din brevlåda.
Observera att rallyt i år är begränsat
till 220 startande och att anmälan inte
registreras förrän anmälningsavgiften
är betald.
När 220 anmälningar är registrerade
kommer detta att omedelbart läggas ut
på hemsidan.
Normalt är det ca 5% av anmälda ekipage
som inte kommer till start. Om det blir
lika 2014 finns det plats för ca 10 efteranmälningar. Se vidare på inbjudan.

Grillafton 25 juni
Onsdagen efter Midsommar träffas vi
hemma hos Ingegärd och Ingemar Paulsson för att grilla. Start kl 19.
För info ring Ingemar eller Ingegärd 07026 14 033 eller Rune 0430-250 56.

Knutstorp Revival 23-25 maj
På vägen till Essomannen kommer vi
att passera FLC, vilket står för Forced
Landing Collection, eller på svenska
nödlandningssamling.
Ni har i tidigare nummer av Fördelardosan kunnat läsa om detta museum och nu
får ni möjlighet att besöka detta själva.
Entréavgift 50 kr per person.
De som bor i söder och känner sig osäkra
på vägen kan möta upp på parkeringen
vid Laxbutiken i Heberg kl 12.30 för
gemensam vidarefärd.
Ni, som vill åka gemensamt från Laxbutiken meddelar detta till Lars Rendahl på
tel 070-201 85 59 eller skickar ett mail
till fordelardosan@gmail.com.
Avfärd från Laxbutiken kl 12.30

För snabba utskick...

Öppet för klubbmedlemmar 24-25 maj
2014.
Flyguppvisningar, gamla MC, stort kocktält med vin & champagne bar, antik &
kuriosautställning mm mm.
HFVs klubbmedlemmar erbjuds av oss
ett klubbentré pris, en dag 150 kr (ord.
200 kr), två dagar 225 kr (ord. 300 kr)
samt fri P-plats. Detta gäller dock om
klubben gör en gemensam beställning i
grupp på www.knutstorprevival.se, ange
kod SK14. (barn upp till 15 år gratis).
Glöm inte vår klädkod 40-50-60 tals
klädsel. Bäst klädda besökare i Minnenas
Journal med foto och reportage.
Tycker ni detta är intressant ringer ni
Lars Hed 070-356 34 30 och anmäler
ert intresse.

När en medlem får en idé om en utflykt eller bara tycker att vädret är vackert och
tänker köra en sväng kan det vara trevligt att ha sällskap. Det snabbaste och billigaste sättet att sprida sina idéer är via e-post. Men för att detta skall fungera måste
klubbmedlemmar lämna sin e-post-adress till registeransvarig. I medlemsregistret
kan ni sedan hitta adresser till de medlemmar ni tror kan vara intresserade av er
aktivitet, alternativt kan ni göra ett grupputskick till samtliga medlemmar direkt
via vår hemsida.
Du lämnar din e-postadress till: Andersson.strandbyn@wekunet.se

Sven Strömberg

I Veinge finns en mycket känd profil i
klubben, Sven Strömberg som tillsammans med hustrun Birgit varit väldigt
aktiva i vår klubb. Sven har varit medlem
i klubben sedan 80-talet och är nog känd
av de flesta. Paret har ofta synts ute på
våra olika arrangemang och då med flera
olika bilar.
Fördelardosan, genom Arne och Rune,
beslöt därför att ta en närmare titt på
detta par och de bilar som samlats under
åren. Nåväl, datum bestämdes och vi
började vid huset i Ramshall i Veinge
där paret bor.
I huset kan man direkt märka att här bor
en fordonsentusiast, en trappa ner hade

Sven gjort i ordning en riktig nostalgihörna. Denna bestod av ett skyltfönster
där det, nu så här innan jul vid vårt besök,
fanns en tomte på moped. Med tanke på
Svens fantasi kommer där säkert att sitta
en badpojke på mopeden till sommaren.
Hörnan i övrigt innehöll gamla bilbroschyrer, en egen tillverkad bensinpump
för moped, skyltar och andra bilrelaterade föremål.
Sven själv har ju en intressant bakgrund
där man nog kan förstå att hans bilintresse startade tidigt. Redan som 15
åring började han på Yngve Nilsson i

Laholm, en som Ni vet mycket välkänd
karosseribyggare. Där fick Sven lära sig
grunderna i bra bilplåtslageri. Yrkeskarriären gick vidare hos andra bilverkstäder
som Sten Jacobsson (Opel) i Laholm,
Halmstad bilservice med BMW och
Renault, hela tiden med inriktning på
bilplåt. 1975 lämnade så Sven bilbranschen för att satsa på egen verksamhet,
Mekanisk verkstad, som han drev fram
till 2005 då rörelsen överläts till en av
döttrarna med man, Marie Strömberg
och Ulf Larsson. Den andra dottern,
Anette, ägnar sig åt annan verksamhet
men hennes son Jonatan har visat stort
intresse för Svens hobby. Efter 2005 blev
det ju givetvis mer tid att ägna sig åt sin
hobby, att restaurera veteranfordon.
Så var det dags att förflytta oss till den
första lokalen. En lokal där Sven färdig-

ställer de bilar han har. Lokalen är väldigt
ljus och fin med mycket bra möjligheter
att ägna sig åt fordonshobbyn. Bra ljus,
lyft och gott om plats.
I denna lokal stod vid besöket en mycket
unik bil, en Oldsmobile Cabriolet från
1938 som var renoverad av förre ägaren.
Sven hade köpt den på en auktion för fyra
år sedan. Detta är det senaste inköpet
han gjort.

Bilen är körbar, men skall snyggas till lite
innan Sven o Birgit kan ta premiärturen.
Kanske vi får se den vid någon av våra
träffar.
I lokalen, under ett skynke stod ännu ett
objekt som väntade på sammansättning.
Det var en Volvo PV A-modell (1947)
som lackad och klar ”bara” skulle plockas ihop. Kuriosa i sammanhanget, bilen
lackades av den kände HFV profilen Ingvar Nilsson (med den röda PV´n) som ett
av hans sista lackjobb innan han slutade
att lackera. Färg? Svart naturligtvis !,
det är ju en A-modell. Tidsplan för detta
projekt är okänt enligt Sven.
Så blev det att förflytta sig till nästa
plats där Sven förvarar det mesta av sin
samling.
Här finns stoff nog att skriva artiklar
om var och en av dessa härliga bilar
som Sven har full koll på bakgrund och
historik för varje bil.
På andra ställen i dessa lokaler stod fler
bilar, speciellt intressant en VW bubbla
från 1952 i original, patinerat skick. I
övrigt fanns det Volvo PV, Saab 2 taktare,
en gammal trettiotalare i objektsskick,
gamla husvagnar (en OPIO t.o.m.) och
en hel del mopeder och motorcyklar.
OJ, vad denna man har samlat på sig
under åren.
På frågan om han skulle sälja av något,
några svarade Sven ,Nej. Han sade
sig inte ha sålt någon av de objekt han
köpt.
Sven ser positivt på att ett av hans barnbarn
är fordonsintresserad och är intresserad
att följa upp de fordon som nu behöver
både luftas och färdigställas.
Sven berättade att han under sommartiden försökte att starta upp och köra lite
med de flesta av bilarna, det är ju viktigt
med motion också på bilsidan.
Det var en helt fantastisk upplevelse att
se alla dessa bilar och höra Sven berätta
om dem. Om Sven vill, vore detta ett
mycket lämpligt mål för en kvällsutflykt
med Hallands Fordonsveteraner en skön
sommarkväll/dag.
Dagen avslutades med att Sven och Birgit Stömberg bjöd på fika och en trevlig
pratstund hemma i huset. När två gamla
medlemmar som Sven och Rune träffas,
så finns många minnen att diskutera.
Sven travesterar nog på Monica Zetterlunds uttryck i Söderkåkar. Men Sven
säger ”BILER DÄ Ä MITT LIV DÄ”
i stället
Text o foto Arne Åkerblom
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Hallands Fordonsveteraner
Styrelsen för Hallands Fordonsveteraner
avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret omfattande
tiden 2013-01-01—2013-12-31.
Allmänt
Klubben har under året haft 420 medlemmar. I början av året togs 21 icke
betalande medlemmar bort ur registret.
Under året har 45 medlemmar tillkommit, vilket innebär en glädjande
ökning med 24 medlemmar. Den procentuellt största ökningen har skett i norra
halvan av Halland, vilket är i linje med
styrelsens ambitioner.
Styrelsen har under året haft 4 styrelsemöten.
Styrelsen har under året bestått av
Ordförande Lars Hed
V ordförande Per Svengren (rallygeneral,
banchef)
Sekreterare Lars Rendahl (redaktör
Fördelardosan)
Kassör Kenneth Andersson (ansv matrikel och medlemsregister)
Ledamöter Lars Johansson (klubbmästare,
biblioteksansvarig)
Ingemar Birgersson (bitr klubbmästare)
Bengt-Arne Johansson (försäkrings- och
besiktningsansvarig) (efterträtt Richard
Andersson)
Maud Brink (webmaster)
Ove Norén

Verksamhetsber

Bengtsson, Hasse Johansson och Mats
Thelander.

Revisorer har varit Karl-Axel Jansson
och Per Portinson med Lars Bergsson
som suppleant.
Verksamhet
Årsmöte genomfördes den 5 feb på Lizzies
Café 5, Holm, med ca 50 deltagare.

Traktorgänget har också haft ett antal
träffar och kört många mil. Den 2 juni
körde man den sjätte veterantraktorrundan med hela 75 (sjuttiofem!) traktorer
som bildade en flera kilometer lång
karavan!

Fördelardosan har utkommit med fyra
nummer. Två av numren har haft utökat
sidantal. Tidningen håller hög klass och
är mycket uppskattad.
Inför sommaren visades föreningen upp
i Magasin Laholm med en flersidig artikel, där fyra medlemmar exponerade
sina fina bilar.
Vid MHRF:s årsmöte representerades
föreningen av Per Svengren och BengtArne Johansson.

Säsongen för bilarna inleddes med en
förstamajrunda på och kring Hallandsåsen med ca 100 deltagare i bästa tänkbara
väder. En fin lunch på Båstad Golfklubb
avslutade dagen.

Den resa till Axvall som till subventionerat pris erbjöds medlemmarna fick
tyvärr ställas in pga lågt antal anmälda.
Föreningens filmkvällar har tyvärr haft
ett lågt deltagarantal.
Ett antal torsdagsträffar har arrangerats
i vår lokal i Lilla Tjärby.

Suppleanter Bentz Gustavsson, Hans
Eliasson
Firmatecknare har varit ordförande och
kassör var och en för sig.
Styrelsen har haft som inriktning för
arbetet att utvidga verksamheten norrut i Halland och att därmed skapa
möjligheter att rekrytera successivt fler
medlemmar i norra Halland.
Besiktningsmän har varit Lars Bengtsson, Anders Bertilsson, Roger Åkersten,
Rickard Andersson, Bengt-Arne Johansson och Lars-Inge Karlsson.
Följande funktionärer har haft ett särskilt
ansvar:
Valberedningen har bestått av Michael
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Under sommaren har ett stort antal onsdagsträffar till varierande utflyktsmål
genomförts med start vid Halmstad
slott.
Mopedgänget har spridit blå rök över
Halland under ett stort antal populära
rundor. 30 – 40 tvåhjulingar har varit
vanligt.

Västkustrallyt kördes i år med start och
mål i Tvååker. Fler än 200 fordon kom
till start i strålande väder. Perfekta arrangemang gjorde rallyt till succé! Stort
tack till rallykommittén i Tvååker!
Den sedvanliga grillkvällen i Mellbystrand ägde rum 26 juni i regn och

rättelse för 2013

rusk. Heder åt de ca 40 medlemmar och
anhöriga som trotsat stormvindar och
regn!

Säsongen avslutades lördagen den 28
september med en enkel runda i Laholmstrakten med mål i Knäred där 400-årsminnet av freden i Knäred firades. Drygt
20 bilar, varav två danska, deltog. Vi

Ett antal medlemmar med 22 fordon,
två husvagnar och en moped förgyllde
Oskarströmsdagarna den 15 juni.

fick fint besök av ett antal Mercedes och
Jaguarer. Vid kyrkan presenterades sedan
bilarna förtjänstfullt av Roger Åkersten
iförd sedvanlig frack och hög hatt.

Bättre väder var det på grillkvällen på
Vardagsmuseet i Gårstaberg, där hela 84
medlemmar slöt upp.

Vid Laholms stadsfest deltog ett 20-tal
bilar.

Utöver dessa planerade aktiviteter har ett
antal spontana träffar, rundor och resor
gjorts av medlemmarna, vilket visar att
klubben fyller en viktig funktion som
byggare av sociala nätverk.

Ca 40 blänkande bilar visade upp sig på
en av Laholms köpmäns torsdagkvällar
den 18 juli.

Avslutning
Hallands Fordonsveteraners verksamhet
är stor och mångfacetterad.
Styrelsen konstaterar att vi är beroende
av många ideellt arbetande medlemmar
för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett bra och trivsamt sätt.
Styrelsen vill på detta enkla sätt framföra
ett varmt tack till alla klubbens hängivna
medlemmar som på olika sätt hjälpt till
att genomföra en bra och populär
verksamhet!

25 bilar och 45 personer njöt av vädret
och deltog i HFV:s träff på Falkenbergs
motorbana den 14 september.

Veinge 2014-01-27
Lars Hed, Per Svengren Lars Rendahl,
Kenneth Andersson, Lars Johansson,
Ingemar Birgersson, Maud Brink, BengtArne Johansson, Ove Norén
Foto: K-A Jansson, Margit Nilsson, Per
Svengren, Arne Brorsson, Maud Brink,
Roland Andersson
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Korv-vagnens äventyr
Berättad för redaktören, på tips från
Charlie Pohl, av Bengt-Arne Johansson,
Halmstad.

Korvvagnen i aktion.
Foto Karl-Axel Jansson
I mitten av 90-talet eller strax därefter
inköptes ett tomt skåp för att inredas
till korvvagn och användas för att dra
in pengar vid HFVs olika aktiviteter.
Vagnen köptes in för 12 000 kr och
när inredning, el och gasol var på plats
hade den kostat klubben ca 20 000 kr.
Huvudansvarig för vagnens inköp och
iordningsställande var Bengt-Arne. Under de första åren besiktigades, skattades,
försäkrades och underhölls vagnen som
då fick dras som en husvagn, idag är den
både oskattad, oförsäkrad och får dras
i högst 30 km per timma. Vad klubben
ska göra med sin korvvagn är något som
framtida styrelser får överväga. Nu står
den inne i en kall-lada och mår ganska
bra. Sista gången klubben använde den
var i samband med Västkustrallyt 2012
Redan den 8 december hade kommitténs sitt första rallyplaneringsmöte och
sedan dess har det blivit ytterligare tre
möten. Rallyrundan är fastlagd, kontrollplatserna inspekterade, frågor och
manöverprov är klara liksom allt på
start- och målplatsen med morgonfika
samt med försäljning av hamburgare,
korv, baguetter, godis, läsk etc.
Inbjudan till rallyt går till alla HFVmedlemmar samt till alla ickemedlemmar som deltog i 2012 och 2013 års
Västkustrally. Rallykommittén består av
Sven-Erik o Gerd Andersson,Lars-Olof
o Marianne Johansson, Verner o Pia Pettersson, Gunne o Åsa Isaksson, Ingemar
o Britta Olsson, Lars-Inge o MarieLouise Karlsson, Roland Peterson, Eivor
Johansson. Adjungerade ledamöter är
Åza Johansson och Lars Rendahl.
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nere på Gröningen i Lahlom.
Men nu måste ni få läsa om äventyret.
Styrelsen beslöt vid ett sammanträde att
vagnen kunde hyras ut för 1000 kr per
vecka under perioder då klubben inte behövde den. En person i Göteborg(nedan
kallad den lurige), som var sambo med
en av styrelsemedlemmarnas syster,
hörde av sig och ville hyra vagnen men
då han inte ville betala fullt pris gjorde
han ungefär som våra barn gör när de
vill få som de vill. Han kontaktade dåvarande kassör och sa att han kommit
överens med klubbordförande om ett
halverat veckopris, vilket oturligt nog
inte kassören kontrollerade utan hyrde
ut vagnen till den lurige.
Vagnen försvann upp till Göteborg där
den tjänstgjorde som försäljningsställe
för vegetariska hamburgare. När det gått
ca 6 veckor uppmärksammades bluffen
och några styrelsemedlemmar ”gick i
taket” satte sig i en bil och körde upp till
Göteborg för att hämta tillbaka korvvagnen. De hittade den i full verksamhet och
efter en kort och häftig diskusson gick
den lurige med på att lämna tillbaka vagnen men uppgav att han först måste köra
iväg den till ett förråd för att tömma den
på matvaror. Detta var en fullt naturlig
begäran vilket HFV-arna gick med på.
Den lurige låste vagnen och gick bort till
sin bil, för att komma och hämta vagnen
trodde HFV-arna, men ack vad de bedrog
sig. Den lurige rivstartade och försvann.
Efter att ha väntat i en dryg timma brast

Korvvagnen står nu i en lada
tålamodet och en liten skärbrännare,
som turligt nog fanns i HFV-arnas bil
kom till användning för att kapa låsen
till vagnen. När detta väl var gjort kopplades vagnen till HFV-bilen och drogs
hem till Halmstad, närmare bestämt till
Söndrum där maten i vagnen lagrades i
kylar. Den lurige meddelades att maten
var kylförvarad och var den fanns att
hämta. Efter ca 1,5 månad kom den
lurige till Halmstad och då hade han en
kronofogde med sig, här har redaktören
inte lyckats få klart för sig hur denne blev
inblandad. När väl kronofogden fått hela
bilden klar för sig så blev summan av
kardemumman att kronofogden med ett
leende på läpparna förklarade för HFVs
styrelse att så här fick man inte göra,
det var egenmäktigt förfarande, men då
den lurige å sin sida förfarit bedrägligt
så föreslog kronofogden att man skulle
låta udda vara jämt. Vilket också blev
beslutat.

Västkustrally-kommittén

Madsens Autoteknik

En riktig bilverkstad

I rubriken ovan skriver vi ”en riktig
bilverkstad”. Detta med riktig är ju en
mycket viktig faktor för oss fordonsentusiaster.
Som vi vet finns det ju många bilverkstäder i dag som för det mesta bara ”byter
delar” och varken har tid eller intresse att
lösa problem.
Vi fordonsentusiaster försöker ju att
sköta om våra fordon själva, det är ju en
del av bilhobbyn. Men ibland stöter vi på
problem som måste lösas eller så ser vi
att annan tid är viktigare för oss. Då vill
vi veta vart vi skall vända oss.
Då har jag funnit en verkstad som uppfyller de förväntningar som i alla fall jag
har på en ”riktig bilverkstad”. Läsaren
har säkert fler alternativ, tipsa om dem.
Så här är i alla fall bakgrunden till Madsens Autoteknik.
Ägaren/innehavaren, Karsten Madsen
har, som namnet antyder en dansk bakgrund. Det var i Danmark han utbildade
sig till bilmekaniker i början av 80-talet
och jobbade där med BMC och Toyota
tills han i slutet av 80-talet flyttade till
Sverige.
Här i Laholm började han hos den
välkände (i alla fall för äldre Laholmare)
Sten Jacobsson AB med att skruva på
GM bilar, jobbade sedan på Motor AB
Halland i 7 år. Han hann också med att
vara säljare för bilelektrisk utrustning
innan han 2004 startade Madsens Autoteknik som sedan starten ligger på
Kristianstadsvägen i Laholm. Det ”gula
huset”
Man är två man i verkstaden, Karsten
själv och mångårige medarbetaren Jimmy
Kvist som liksom Karsten har ett brin-

nande intresse för gamla bilar. Lite av
en Volvo specialist, ni skulle se hans
”byggen”. Ser Ni en gammal Volvo med
en spark på taket så är det Jimmy.

När Fördelardosan besökte verkstaden
hade man just ett intressant äldre objekt
inne för åtgärd.
Det var den välkända öl- bilen från Sofiero Bryggeri, en Volvo lastbil från 1930
som den nuvarande ägaren av bryggeriet
Kopparbergs, beslutat att sätta i stånd
igen efter många år i ”malpåse”.
Någon, vi vill inte säga vem, hade skruvat ner delar av motorn som sedan aldrig
blivit åtgärdad utan nu är i ett bedrövligt
skick.
Karsten började med att fylla i rostlösare
i cylindrarna för att få saker och ting att
röra sig igen. Efter detta kan han mer se

omfattningen av reparationen. Bilen i
övrigt ser ganska bra ut, lacken t.ex ser
väldigt bra ut. Lite kuriosa i sammanhanget, medlemmen Sven Strömberg
kunde berätta om att hytten till ”Sofierobilen” var tillverkad i Veinge. Är det
någon annan medlem som har vetskap
om bilens bakgrund och tillverkning. Hör
i så fall av Er till Fördelardosan.
Letandet av reservdelar har påbörjats.
Har någon medlem kännedom om gamla
6 cyl. bensinmotorer från Pentaverken
så hör gärna av er till Karsten. Erfarenhet
och vetande är viktigt i denna bransch.
Motortillverkaren hette Pentaverken AB
tills de blev Volvo Penta AB, detta var
1935. Motorn i bilen har nr 21338.
Så inför våren och sommaren 2014 får
vi säkert se den blå, lilla lastbilen puttra
omkring i Laholm med viktig last på
sitt flak.
Förresten, är Kopparbergs medlemmar
i HFV? Om inte så bör de ju bli!
Verkstaden på Kristianstadsvägen är
sedan 2008 medlemm i den välkända
bilkedjan MECA. Detta innebär att de
också givetvis hanterar modernare bilar
med full garanti efter t.ex. service. Det
är bara att knyta kontakten.
Det är ju en fördel för oss om vi både
kan serva/reparera våra entusiastfordon
och bruksfordon på samma ställe till en
hyfsad kostnad.
Karsten har många tankar runt teknikutbildning för de medlemmar i klubben
som eventuellt är i behov av detta. Han
kan tänka sig att vara värd och lära ut
tekniken runt våra bilar vid t.ex verkstadskvällar hos honom. Tema för sådana
kvällar tar vi givetvis tacksamt emot. Ta
kontakt med styrelsen så samordnar de.
Då tänker väl genast en gammal fordonsentusiast; Det här kan jag! Bra! Var då
med och dela Din erfarenhet med dem
som INTE kan.
Hur och när detta kan ske får diskuteras
vidare.
Text o foto Arne Åkerblom
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Tjolöholmsmöte

I november brukar ett 50-tal representanter för olika bilklubbar träffas i
Tjolöholm för att diskutera hur träffen
kan bli ännu bättre. Så skedde även 2013
och HFV representerades av Roy och
Gunilla Andersson.
Varje år diskuteras in- och utproblematiken och den diskussionen verkar aldrig
ta slut även om det blir bättre och bättre
förutsättningar för varje år. Men det kanske är människans natur, det kan alltid
bli bättre!
Det framfördes två starka önskemål från
arrangörerna.
1. Tidstypisk klädsel förhöjer upplevelsen för samtliga på träffen.
2. Att utställarna stannar under hela
träffen.

www.veteranbilstv.se

Välkomna till Veteranbils tv, allt som
finns på vår hemsida är gratis för alla.
Det finns inga dolda avgifter.
Vill du att din veteranare skall komma
på veteranbilstv - ansök på mailadressen bernt@stahl.as
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Härtligt välkomna
i klubben!

Hyltebruk

705 Sven-Olof Karlsson, Skottorp
706 George Penicka, Halmstad
707 Linn Wigroth, Veinge
708 Lars-Gustav Nilsson, Tvååker
709 Patrik Johansson, Halmstad
710 Leif Pedersen, Halmstad
711 Patrik Nilsson, Laholm
712 Matts Jönsson, Brunskog
713 Tommy Jönsson, Glommen
714 Morgan Folkesson, Tvååker
715 Robert Svensson, Falkenberg
716 Roland Albinsson, Mellsbystrand
717 Anders Larsson, Halmstad
718 Anders Rohdin, Tvååker
720 Bernt Bondesson, Vejbystrand
721 Rolf Stridh, Markaryd
722 Lars IsaKsson, Falkenberg

2014 års Västkustrally på DVD.
Köp den för 200 kr på startplatsen, Munkagårdsgymnasiet
i Tvååker!

Hos Hans Bagge i Hyltebruk ryms det
massor av fina veteraner. Tyvärr är han
inte medlem hos oss (aktiv i Svenska
Mercedes Benz-klubben) men han har
ingenting emot besökare.
Tycker ni bilarna ovan, som är ett litet
smakprov av vad som finns att titta på,
verkar intressanta att få studera närmre
tag då kontakt med klubbens programansvarige och ordförande Lars Hed så
kommer det att arrangeras en gemensam
resa till Hans utställning någon gång
under sommaren.
Snart är det vår!

PIERCE ARROW
Finns det något roligare än ett nyinköpt fordon. En motor som spinner som en katt. De mjukt svängda formerna. Kromet som glänser i solen. Okej, några skavanker
här och där. Bilen är ju inte ny. Bromsarna är lite sega.
Några elkablar hänger lösa. Klädseln behöver lagas på
några ställen. Men vad då? Den har ju stått länge. Klart
att lite lagande och justerande är ett måste. En ockulär
besiktning vid köpet berättar om vad som behöver åtgärdas. Men det verkar inte vara några större saker. Säkert
snart gjort.
Äntligen hemma står
fordo-net där och
ruvar på sina hemligheter. Börjar med
elen. Upptäcker ett
hemmabyggt elsystem från ca 70-talet.
Allt måste bort. Kablar och kopplingsdosor i plast passar
inte mig. Kabelhärva
i original beställs hem. Bromsarna renoveras med nya
belägg på backarna. Mekaniska bromssytemet renoveras. Likaså framvagnen.
-XPHUMDJURWDUMXÀHUNRQVWLJKHWHUXSSWlFNV
Ingen körning första eller ens andra sommaren. Bilen
som i stort var körklar är helt galet renoverad för 30-40
år sedan. Så brukande av bilen får vänta.
Det ena ger det andra och till slut orkar jag inte med
eländet längre. Lika bra att börja från början.
Allt framför torpedväggen samt
skärmar plockas bort. Motor
och växellåda lyfts ur. Karossen skiljs från ramen. Ramen
strippas och far iväg på lack,
rengöring och blästring.
Efter närmare inspektion av
motorn upptäcks att det mesta
är skrot. Vattenmantlarna är
fulla av brun gegga där inget
vatten kunnat cirkulera. Provkörningen var inte tillräckligt lång för upptäckt av
varmgång. Vad mera var att en plåt som skall sprida
kylavätskan jämnt över cylindrarna saknades helt. Det
innebar arr 4:ans cylinder fått all kylvätska meda 1:a och
8:de cylindern gått varma. Det blev att hiva in allt skrotet
i bruksbilen och besöka grabbarna på Motorslip i Halmstad.
Text, foto, layout Roger Åkersten

Efter isärtagning och noggrann rengöring gjordes
en lista på vad som måste
köpas nytt.
För att vara på den säkra
sidan mot porer i cylindrarna bestämde vi oss för
att fodra om motorn. På så
sätt kunde vi spara dom
gamla kolvarna. Kolvbultarna klarade våra krav
men däremot justerades
lagerändan på vevstaken.
Både vevlager och ramlager är i detta fall gjutna.
Skicket var inte sämre att
de gick att rädda.
På inköpslistan hamnade nya kolvringar, sexton nya
ventiler, kamdrivning och packningssats. Resten har
Olle och grabbarna förtjänstfullt räddat till eftervärlden.
Som ni ser på bilderna är block och delar klara för montering.
Fortsättning följer.
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Klubblokalen uppfräschad!
Söndagen den 2 februari hade jag kallat
till arbetsdag för att fräscha upp klubblokalen. Jag såg i mina mest optimistiska
ögonblick för mitt inre hur medlemmarna
strömmade till lokalen likt Egyptens
gräshoppor och i mina mest pessimistiska ögonblick hur den tomma mängden
infann sig.
Jag hade förberett mig väl genom att
koka stora syltgrytan full med ärtsoppa
och klubbmästaren hade laddat med en
rejäl förmiddagsfika.

Anna och jag.
I somras hämtade jag två fulla billass
med gamla biltidningar hos Kurt Jonasson som hellre skänkte dem till klubben
än slängde dem. Tack, Kurt! Vi fick dessutom på arbetsdagen en mängd böcker
och tidningar av Charlie Pohl. Detta
skulle nu bringas reda i och sättas upp i
de bokhyllor och tidskriftssamlare som
jag tidigare köpt.

Gänget delade då upp sig i två. Solveig
och Anna inventerade köket. Nu har vi
en lista med grejer som saknas och som
Solveig och Lars ska köpa in på loppis
under februari. Sedan skall köket vara
hyggligt komplett så att vi ska kunna
utspisa 25 personer i lokalen samtidigt.
Lars, Kjell, Nils-Erik och jag ägnade oss
åt att möblera om lite i lokalen och att
hänga upp en del nya tavlor samt hänga
om de gamla. När ytterligare tre tavlor
hängts upp kommer lokalen att vara i
ganska fint skick, tyckte vi.
Av bara farten städade Solveig en del
också.

Det tog sin tid, kan jag säga. Men – efter
ett antal timmars monterande av IKEA:s
bokhyllor och tidskriftssamlare åtföljt av
sortering av tusentals tidningar hade vi
fyllt ett antal hyllmeter.

Konkurrensen vid matbordet blev inte
sååå intensiv. Ett litet nätt – och alldeles
lagom stort – gäng infann sig; Nils-Erik
Nilsson, Kjell Jönsson, Charlie Pohl med
hustru Margareta, klubbmästare Lars Johansson med sambo Solveig samt hustru

Inbjudan till fordonsdag
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Klippans Hembygdsförening bjuder
återigen in utställare och
publik till
en fordonsdag,
/-'/+-!-!.!*-!#4-*)!
/% ./3,%.'/-!
.',)+*/!-/
söndagen den 1/6 2014, klockan 12.00-16.00.

/./4((-!8-1-,6,(/.1% !(1/% !*+$1-/%((#4*#(%#"8-"-6#+Vi välkomnar äldre cyklar, mopeder,"-6*,0(%'!*
motorcyklar,
lastbilar, traktorer. De 
)!./personbilar,
$!(/% !*  

   
senare gärna med tidstypiska redskap
monterade.

Utställare bör vara på plats vid elvatiden
och vara tillgängliga för 0/./4((*
frågor från
publiken!(.
""!.!-1!-%*#'+-1#(.."%**.1-&!
! !'%,#!/%((
'""!%(&!//1%
mest hela tiden. Vi förutsätter att utställare
med*'+)./
läckande6,(/.+'.6*1%..
fordon har med sig oljedroppsmatta eller liknande.
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Kaffeservering, korv, glass finns, varje
utställande
ekipage tilldelas kaffebiljett
vid
ankomst, då plats också anvisas. (/.!*4-(" (!*.!)3# .31% .% *+)),%*#!*,6#-4.

Obligatorisk anmälan om deltagande
till Hembygdsföreningen: www.hembygd.se/klippan
(($4(..$&4-/(%#/14('+)*
eller telefon 0435-711320, Bengt. Senast
15/5.
!**-/1!*..+*
"*  

Platsen är Elfdalens Hembygdsby, vid sidan om campingen, på gräs.
Alla hälsas hjärtligt välkomna
Lennart Svensson
Tfn 0708-28 20 41
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Nu hoppas vi att ni andra också ska tycka
att lokalen har blivit bättre.
Du som läser det här kan fortfarande göra
en insats: om Du är på gång att slänga
köksutrustning så kan Du kontakta
klubbmästaren eller mig först. Det kan
mycket väl vara så att Du har saker som
vi kan ha god nytta av!
Varmt tack till Er alla som ställde upp!
En trevlig dag blev det och mycket blev
gjort.
Välkommen till klubblokalen! Du vet
väl att Du kan hyra den gratis om Du
vill ha fest?!
Text o foto Lars Hed

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

TILL SALU
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

Ford Super de luxe
Cabriolet 1947 säljes

Mycket reservdelar medföljer. Motor V8
100 hk helrenoverad med mycket nya
delar. Vit skinnklädsel, originalradio.
Carl-Heinz Pohl tel 035-563 15

TAUNUS TCE 1963

JUBILEUMSJIPPO 35 ÅR
“SIGNALHORNET”
BUDKAVLEN GÅR

Moppegänget i södra Halland har för
avsikt att med gamla mopeder som
färdmedel,(i nödfall veterantraktor eller
bil),forsla ett signalhorn,(bollatuda),
från Vindrarp längst ner i södra Halland
upp genom hela länet fram till gränsen
mot Göteborg. Budkavlen ska starta när
vädret tillåter, förhoppningsvis i mitten
på april, för att sedan fortsätta under
sommaren.
Budkavlen fortsätter sin färd norrut
när det passar gubbarna som ska köra.
Tanken är att budkavlen ska vila under
vintern i norra Halland för att nästa vår
och sommar vandra ner till startplatsen
igen. Kanske på andra vägar och med
andra gubbar som kör. Till hösten 2015
är det tänkt att budkavlen ska återlämnas
till ägaren, Göran Martinsson, som har
lånat ut den.
Du som vill veta mer om när och hur
och kanske vill vara med och köra
skickar ett mail till Nils-Erik Nilsson i
Laholm under adress
nenkl17@gmail.com

Annonsering

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

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-

battkoden D000005043 ska uppges vid
bokning och betalning.

Du har också förmånliga fordonsförsäkringsmöjligheter via MHRF.

Festlokal

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.

L-A Åkerblom Marketing
Din bästa bilaffär

Säljer - byter - köper - förmedlar fordon

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

Renoveringsobjekt med nya däck, drag,
originalradio, extraljus. Klädseln är hel
i bilen. Bifogar också en reservdelsbil
från 1964.
Ring Hans på tel 035-621 70

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

Soldathemmet 29 januari

I bistert vinterväder med snöyra och halt
väglag hade ändå 19 tappra HFV-are tagit
sig till den filmkväll som arrangerades
av Roy och Gunilla Andersson. Väl inne
i värmen bjöds på ett antal intressanta
bildspel och filmer. Redan under ingång
i möteslokalen visades film från det
damrally som Classic Car Week i Rättvik
arrangerade 2013. Lika många vackra
och vackert klädda damer som stora,
kromfyllda och imponerande amerikanska bilar med och utan tak.
Efter denna magnifika inledning blev
det lite mer praktisk info då Roy visade
en filmsnutt hur man genom att byta
rattstång i sin bil kan byta muskelservo
mot elektrisk dylik. Att bilen som visades
på filmen var en Jaguar XK150 från 1958
gjorde den inte mindre intressant.
Nu blev det bildspelsdag och det började

med Monacos Grand Prix för pensionerade formel-bilar. I museet fanns bl a ett
flertal av de bilar som Ronnie Pettersson
kört och vunnit med.

Värdparet Gunilla och Roy Andersson
vid fikabordet.
Vi hade filmbesökare ända från Tvååker
och de hade ett bildspel med sig från
2013 års utflykter och naturligtvis massor
med bilder från årets Västkustrally.
Dags för en liten filmsnutt igen och nu
från ett iskallt rally uppe i norra Finland.

Att man kan köra motorcykel, T-Ford
och andra öppna bilar i den kylan är imponerande. Vad får människor att frivilligt utsätta sig för denna typ av strapatser
och lidande? Kan det vara den finska
bastun på kvällen tillsammans med för
människan avsedd ”kylarvätska”?
Vi gjorde även ett försök att få se de tyska
traktorförare som körde från Hamburg
via den svenska västkusten upp genom
Sverige för att sedan vända tillbaka längs
ostkusten. Tyvärr var inte tekniken med
oss och den filmen får vänta till nästa
filmkväll. Istället visades en intressant
film från USAs största biltävlingsarena,
Indycar, som 2011 fyllde 100 år.
Under kvällen fikades och pratades en
hel del och när vi skiljdes vid 21-tiden
hade vi fått många nya inblickar i den
veteranbilsvärld vi lever i.

