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929 Kent Carlson, Varberg

930 Marita Björk, Vallberga
931 Magnus Kihlman, Långås
932 Boriz Janson, Torup
933 Tage Jensen, Ängelholm
934 Jan Petersson, Falkenberg

Hallo i julstugan..
go´vänner!
Känns som igår jag skrev förra julraderna. Vi har även i år ökat rejält i medlemsantal. Innebär inte bara större intäkt utan
självklart ökar även våra kostnader. Vi
har visat oss mer ”på banan”, vilket är en
av förklaringarna. Personligen tycker jag
att det är fullkomligt naturligt.
Vårt 40-års jubileum 2019, infaller
samma år som MHRF firar 50 år.
Detta ska MHRF uppmärksamma
bl.a med en jubileumsskrift. Har ni
något att tillföra om vår klubb ber
jag Er ta kontakt med Lars Rendahl.
Hör ni,..i dag är det bara 31 dagar
tills det vänder mot ljusare tider!
Trösterikt när nu väderguden öser
iskorn och annat ”bröte” över oss.
Jule-friden får förbarma sig tills dess.
Vi ses på årsmötet 15 feb. Påminner om...
-Motioner ska vara styrelsen tillhanda
senast 31 dec.
-Medlemsavgift inbetald innan mötet=
Rösträtt.

Styrelsen önskar..
från oss Alla...till
Er Alla....en riktigt
God Jul &
Gott Nytt År

Kram Pia

Material till Fördelardosan

Vi är nu ca 550 medlemmar och vi
hoppas att det ska komma in en hel del
reportage och annat mysigt från er! Dela
med dej av allt kul du hittar på! Det kan
ge dina HFV-kamrater nya utflyktsmål.
Material skickar du till

fordelardosan@hallandsfordonsveteraner.com

935 Andreas Dedorsson, Varberg
936 Stefan Åkerlund, Halmstad
937 Christer Nilsson, Laholm
938 Marianne Johansson, Laholm

Fordonsbesiktning
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

Besiktningsmän

Halmstad:
Bengt-Arne Johansson 070-374 95 25
Laholm:
Rickard Andersson 0430-621 81
Åled:
Anders Bertilsson 035-396 88
Långås:
Lars-Inge Karlsson 070-5370748

Försäkringsfrågor - MHRF

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

För snabba utskick
och påminnelser om
klubbaktiviteter
Det snabbaste sättet att sprida ett budskap till klubbmedlemmar är via e-post.
Vi är nu 558 medlemmar i klubben och
347 av er har lämnat mailadress och ni
får ett mail som påminnelse inför varje
klubbaktivitet.
Du som ännu inte lämnat din mailadress till klubben gör det snarast via:
info@hallandsfordonsveteraner.com

Nytt från
styrelsen

MHRF årsmöte 21 oktober

Styrelsemöte 2017-11-09
Plats: Harplinge Wärdshus, kl. 18,30.
Närvarande: Pia Idersjö, Roland
Peterson, Morgan Folkesson, BengtArne Johansson, Solveig Johansson,
Maud Brink och Sven-Erik Andersson.
Medlemmar 557 st. I år: 66 nya, 20 utgått
varav 7 ej betalt och 13 av andra skäl.
MHRF-kurs för besiktningsmän 2018.
Milersättning beviljas.
Klubbansvarig för rallyn/utställningar:
Sven-Erik Andersson
Lars-Inge Karlsson
Rallygeneral för 2018 års Västkustrally
Johan Gustavsson		
Byte av lås till ytterdörr till klubblokalen
bekostas av Laholmshem.
Vårfest för funktionärerna till Västkustrallyt 2017.
Korvvagnen flyttas i novemer av Mats
Thelander för vinterförvaring på Krontorps Gård, som ligger mellan Eldsberga
och Trönninge.

Köra veteranen
till Tyrolen?

Vår medlem Per Svengren har en idé
om att köra till Tyrolen våren-sommaren
2018.
Biltåg från Hamburg till München alternativt Innsbruck och sedan vidare till
Inzing (20 km från Innsbruck) där Per
har en bekant som är aktiv i den lokala
veteranfordonsklubben.
Tycker du att en gemensam utflykt till
Österrike tillsammans Per är intressant
så ringer du honom och anmäler ditt
intresse.
Tel 0709-10 35 50 eller skickar ett mail
till p.svengren@gmail.com

Dodge DR Täckt 4 D -34, Husqvarna 50-talsmoped, DS -26, 2-cyl halvtopp på 742cc.
– Det är glädjande att Motorhistoriska
Riksförbundet fortsätter att växa, både
sett till antal anslutna klubbar och till
antal indirekta medlemmar. Nu är vi
större än någonsin hittills! säger Peter
Edqvist, förbundsordförande.
Den 21 oktober hade MHRF årsstämma
på för förbundet ny plats och ort, närmare
bestämt på Renströmmen i Norrköping.
Knappt häften av förbundets klubbar var
representerade och stämningen god i den
kyrkliga salen med rejäl takhöjd.
Två av de tre nya klubbarna fanns på
plats för att presentera sin respektive
klubb, medan den tredje företräddes av
ett ombud.
De nya klubbarna är:
Ford Club Sweden
Knivsta Classic cars
Hyltebygdens fordonsveteraner

En ny sammansättning av förbundets
styrelse blev också resultat av förbundsstämman. Valberedningens förslag
godkändes i sin helhet av årsmötet och
den nya styrelsen består av
Peter Edqvist, ordförande. Bent Fridholm, vice ordförande (nyval), Mats
Grimme, kassör. Timo Vuortio, sekreterare (omval). Göran Flank, Karl Ask
(nyval). Per Petersson (nyval). Rickard
Elgán (omval). Lasse Söderqvist (omval)
I anslutning till stämman delade Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar ut sitt årliga pris.
Det var bilhistorikern och motorjournalisten Peter Haventon, som fick ta emot
priset ”För forskning och omfattande
publicistisk verksamhet inom det motorhistoriska området”.
Foto Per Svengren. Text Helen Sjöberg

God Jul och Gott Nytt År!
önskar styrelsen alla
medlemmar i klubben!
Pia Idersjö,
Roland Peterson,
Solveig Johansson,
Morgan Folkesson,
Bengt-Arne Johansson
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Gotlandsresan
Onsdag den 2 aug. Så blev då den efterlängtade resan till Gotland av. Färden
startade för vår del framåt förmiddagen
i Mellbystrand. I Smålandsstenar sammanstrålade vi med sex andra ekipage.
En välsmakande förmiddagsfika på Göstas café satt fint. Färden gick vidare till
Vetlanda där det var dags för lunch. De
flesta av oss valde stekt fläsk med löksås
ur menyn. Jättegott!
Efter en liten bensträckare strax före Oskarshamn anlände vi till Clarion hotell.
Där blev vi serverade en välsmakande
middag. Efter en god natts sömn var vi
redo för avfärd och bordade fartyget som
tog oss till Gotland.

Hela gruppen samlad inför uppbrottet efter härliga dagar på Gotland
var rödmålad. Tydligen ett populärt
”sabotage” bland muckande soldater m
fl. I restaurangen avnöjt vi en förträfflig lunch bestående av lammgryta. Öja
kyrka och Grå Gåsen, känd för TVprogrammet ”så mycket bättre”, och ett
besök på Etelhems krukmakeri avslutade
dagens rundtur.

Ett par av ekipagen före avfärd från
Oskarshamn
Torsdag den 3 aug. Efter en behaglig
överfart anlände vi till ön. Innan vidarefärden till Roma, där vi skulle bo,
fick några av oss blåsa i nykterhetskontrollen vid färjeläget. Efter en liten stund
var vi alla samlade igen. Ett litet stopp
gjordes vid Galgberget i Visby, där den
siste avrättades 1845, gick färden vidare.
Kvällen började med whiskyprovning i
det gamla nerlagda sockerbruket. Lite
trötta efter dagens händelser och en god
middag somnade vi gott.
Fredag den 4 aug. Efter frukostfikan
gav vi oss iväg på den södra delen av
ön. Många sevärda ställen besöktes
som t ex orkidéängen Mönsterby Änge,
Klintehman där vi tydligt kunde skönja
Stora och Lilla Karlsö. Efter en förmiddagsfika på en gårdsbutik gick färden
vidare till Hoburgsgubben, vars ”näsa”
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psalmen ”Den blomstertid nu kommer….” . Vår reseledare hade så klart
printat ut psalmen och vi alla stämde in
i skönsången i den lummiga idyllen.

Gruppen samlad vid Hongers källa där
vi sjöng “Den blomstertid nu...”

Vår reseledare på Roma klosterruin
under repetition inför kvällens opera
Lördag den 5 aug. Rundturen denna dag
var förlagd till den norra delen av ön.
Första stoppet var vid den mäktiga klosterruinen i Roma. Här spelas varje sommar teater av W Shakespeare.  Färden
gick vidare förbi  Lokrum, där bl a Pugh
Rogefält lär bo, till Hångens källa. Vid
denna plats 1695 skrev I Kolmodin

Lars-Inge och Kent tar sig en liten vilopaus på Krusmyntagården

fortsättning på

Gotlandsresan

Alla bilarna snyggt parkerade i Brukshotellets park
Så var det dags för lunch på Kutens Bensin ute på Fårön bland alla gamla oljefat
och rostiga bilvrak. Häftig miljö!

Söndag den 6 aug. Dagens program var
lite mindre omfattande. Efter en sovmorgon besökte vi Lummelundagrottan
och Krusmyntagården. Eftermiddagen
tillbringades i Visby där det myllrade av
folk och liv med anledning av Medeltidsveckan. Många besökare var käckt
utklädda i medeltidskläder. Kvällen
avslutades med grillafton på Brukshotellet, där vi tillbringat ett antal nätter.

Här finns det många “renoveringsobjekt” på Kutens Bensin
Efter en tur längs med norra kustvägen och efter överfart med vägfärjan
till  ”fastlandet” stannade vi till vid
Cementas dagbrott i Slite. Kvällen avslutades i vanlig ordning med god middag
och trevligt umgänge.

Överfart med färjan till Fårön
Måndag den 7 aug. Då var det dags för
att packa inför hemfärden. Före färjans
avgång framåt eftermiddagen hann vi
med att besöka utsiktsplatsen Hög-

Här letar Rolf efter en perfekt kameravinkel vid Högklints stupräta kust.
klint. De stupräta formationerna längs
kusten är mäktiga och panoramautsikten över  Visby och hamninloppet är
bedårande. Ett bilmuseum hanns också
med. Där kunde vi ”gotta” oss bland
gamla cyklar, motorcyklar, traktorer och
framförallt bilarna som var imponerande.
Tillbaka till fastlandet gjordes stopp i
Värnamo där våra vägar skildes åt för
resp. hemfärd. Ett gruppfoto och en god
hamburgare varvades  med  ”på återseendehälsningar” och många kramar.
Efter stort tack till Marie-Louise och
Lars-Inge för planering och genomförandet av dessa händelserika dagar.
Våra veteranbilar mådde gott av att
få komma ut och rasta sig i den sköna
Gotlandsmiljön.
Vid pennan och foto: Karin och Roland A

DIN KOMPLETTA
KYLARVERKSTAD
FÖR VETERAN KYLARE
med 30 års erfarenhet

Vi renoverar och Tillverkar

Alla ekipagen vid ett litet stopp för en
bensträckare

Ni är alltid välkommen att
maila eller ringa vid
förfrågningar

Tel: 031-833662

Öppet: månd-torsd 07.00-17.00
fred 07.00-16.00

Södra Ågatan 20b, 431 35 Mölndal
www.autokyl.se • info@autokyl.se
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Fly ´n Ride 16 september 2017

Vackra engelska MG-bilar i regnet
I dag har vi gjort en utflykt till Ljungbyheds flygplats och Fly ´n Ride. En
utställning där man kommer och går som
man vill mellan 10-16.

En blöt Mustang
Inget är förutbestämt och vilka som
helst kan dyka upp. Flyg, bilar, mc mm.
Regnet var på plats även denna dag men
blev bättre längre fram på dagen.

Ett museum var öppet också. Där fanns
flyghistoria och uniformer mm och olika
miljöer var uppbyggda. Vi var inne i ett
kök med en stor svart järnspis. Enorma
stekpannor stod ovanpå. De vägde sina
kilo och guiden berättade att det var
tvåhandsfattning som gällde och att
kockarna nog klarade sig utan gym på
den tiden. Spisens fabrikat var Bolinder
och köket tillhörde officersmässen och
dessa herrar hade en hylla där var och
en hade sin egen alkohol.

Hej På Er

Något att dra i styrelsen och för den
evenemangsansvarige.
Vill tipsa om ett evenemang som skulle
kunna göras till våren. (Efter april).
Var i Autoseum i tisdags och Rune o jag
fick en idé.
Ordna en bussresa till Autoseum i Simrishamn. Bussar med lämplig storlek
beroende på antal deltagare, Veinge
buss, Amors Bilar, Lars-Inge. Kostnad
får vi undersöka.Amors t.ex hyr ut bussar för 9 pers./ buss 1200:-kan köras av
B-kortsförare. (Vi hyrde dessa vid Göta
Kanalturen )
- En titt på Autoseum c:a 2 timmar, vi kan
få en fika på plats till bra pris. Inträde i
grupp 110:-/st (normalt 130:-)
- En lunch på Vineriet där man också kan
tänka sig, rundvandring i fabriken och
se vintillverkning, vinprovning etc. Tror
det blir ett bra sätt att få med damgänget också. Prisuppgifter beroende på
utformning.
Detta klarar vi lätt på en heldag alltså
utan övernattning. Det kanske är ett bra
sätt att få lite fart på säsongen 2018.
Här lite länkar till aktiviteterna så ni kan
se vad det handlar om:
Autoseum: www.autoseum.se
Vineriet: www.nordicseawinery.se
Hälsningar
Rune Nilsson/Arne Åkerblom

Svar direkt:

Sven-Erik och en vacker Borgward Coupé
1950-tals camping
Vi deltog med Opel Kadett Coupé från
1974, knallgul till färgen. Vår dotter tog
över den efter svärfar. Blev hennes första
bil och hon döpte den till Blixten.

Massor av MC denna blöta dag
När vi gått igenom området med fordon
en gång till, det kom ju nya hela tiden
och andra gav sig iväg, var det dags för
oss att styra hemåt igen.
35 mm regn över Tvååker medan vi var
borta. Det slapp vi!
En gedigen järnspis i mässen
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Text o foto Gerd o Sven-Erik Andersson
i Tvååker.

Ett utmärkt förslag det tycker både vi
i styrelsen och klubbens evenemangsansvariga.
Vem vill ta på sig ansvaret att organisera
resan?
Evenemangsansvarigas uppgift är
att bevilja bidrag upp till 750 kr för
arrangemang, som erbjuds samtliga
klubbmedlemmar och som arrangeras av
medlem i klubben. Önskas större bidrag
går evenemangsansvarig till styrelsen för
att få utökat mandat.
Vid bussresor, arrangerade av medlem,
kan styrelsen bevilja bidrag med max 200
kr per betalande medlem vid resor med
inriktning på fordonshistoria. Dock kan
betalande medlem aldrig få mer än 300
kr i bussresebidrag under ett medlemsår.
Som framgår av ovanstående är det ni
medlemmar som arrangerar aktiviteter
och styrelsens och evenemangsansvarigas uppgift att stötta dessa med pengar
och viss administration.

Falkenberg Classic Racing 16 - 17/9
Väderleksutsikterna skiljde sig åt inför
helgen. SMHI lovade noll regn men växlande molnighet på lördagen. Andra meteorologer som klart.se och yr.no var inte
lika positiva om lördagen och förutspådde
både regn och risk för åska.
Förutsättningarna för att det skulle bli
många besökare till tävlingarna var alltså
inte de bästa och det visade sig också att
endast 44 HFV-are besökte tävlingarna
och från Jaguarklubben kom endast 9
personer fördelat på två dagar. En bråkdel
jämfört med tävlingarna 2016.
Ni förstår att väderutsikterna spelade stor
roll då så få kom trots att klubben bjöd på
entrén.

Samarrangemang med Jaguarklubben
om Anders Bertilsson i Classic Motor nr 9
2017. På 4 sidor beskrivs där historien om
Anders formelbil, en Dolling från 1967 och
som varit tidningens Formel Vee-projekt.
Projektet blev emellertid aldrig fullbordat
utan bilen såldes och hamnade hos Anders
som fullbordade renoveringen av den
klassiska formelbilen.

Motorklubbens ordf. Ronny Andersson
vid den flakmoped som utauktionerades
Att Anders tog två tredjeplatser i helgens
Formel Vee-heat visar att med en bra
chaufför kan en något sämre bil ändå
konkurrera och ta sig upp på prispallen.
Under lunchpausen på söndagen auktionerades en renoverad flakmoped ut. Hela
behållningen av auktionen gick till Prostatacancerfonden. Ropen började på 25000
kr och slutbudet blev hela 44000 kronor.
Ett mycket bra resultat!

Haverdals hamn

Den soliga onsdagskvällen, den 19 juli,
samlades som vanligt ett antal HFV-aare
för att, under Nils Hägerströms ledning,
köra en runda. Denna dag gick färden
till Haverdals hamn där kaffekorgarna
packades upp och avnjöts i kvällssolen
varma sken.
Foto Nils Hägerström

Ingemar Olsson fick ta på regnkläder

Mästaren Anders Bertilsson i depån

Några HFV-are som njuter av solen
Söndagen bjöd dock på strålande solsken
och det var varmt som en sommardag.Tävlingarna blev pga vädret spännande med ett
flertal avåkningar och smärre kollisioner.
Det hände dock inte någon allvarlig olycka.
Det var många av HFV-are som hade läst

Anders låg, inför de avslutande racen i
Falkenberg, på delad första plats i klassen
Formel V1B och nu skulle det avgöras.
Vem var bäst i klassen?
Då Anders vann sin klass både på lördagen och söndagen så var det klart. Anders
blev bäst i klassen 2017! Han blev också
totalsegrare i RHK-Cupen och sammanlagd trea totalt i Riksmästerskapet, en stor
prestation då medtävlarna i klassen Formel
V1C kör med modernare och normalt sett
snabbare bilar.

Sasmling vid Halmstad slott

Fika i kvällssol
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Moppekörning 31 augusti

Ett 20-tal molpedister hade samlats inför denna torsdagsutflykt.
Vi körde först till Veinge och besökte Sven Strömberg och såg hur han renoverade
veteranfordon. Därefter ställdes kosan till Göstorp där Sven har sin samling av traktorer, mc, mopeder, husvagnar och bilar. En imponerande samling. Efter visningen
bjöd Svens hustru Birgit på ett dignande kaffebord som var väldigt uppskattat.
Ett mycket lyckat engagemang.

Magnarp 6 augusti
En skön sommarsöndag begav vi (Rune
N och jag) oss till den lilla pittoreska
hamnen i Magnarp där det är veteranträff
första söndagen i varje sommarmånad.

Text o foto Sven Olof Malmström (medl. 818)

Birgit Strömbergs kaffebord blev mycket uppskattat av moppegänget

Här ser vi Lars Persson med fru och
codriver gotta sig i solskenet
Som vanligt var folk tidigt ute, vid den
utsatta tiden 14.00 var det redan fullt
på planen framför hamnen. Många fina
fordon sågs och där var till och med andra medlemmar från HFV som hedrade
platsen med sin närvaro. Lars Persson
med sin nyrestaurerade Packard Clipper
gottade sig i solskenet. En helt underbar
dag för oss ”bilnördar”. Ta tillfället i akt
och vig en dag åt Magnarp, det är det
värt. En liten fin bilträff i skön miljö.
Text o foto Arne Åkerblom

Det blev fel ägare i
förra Fördelardosan.

Gårdsplanen fylldes av de många mopederna
Roger och Monicas Buick från 1950
Rätt ägare till Buicken från 1950 är
Roger Olsson och Monica Magnusson.
Redaktören ber om ursäkt för misstaget.

Vad gömmer sig?

Svens garage i Göstorp

8

När regnet kom till Vessigebro under
Allsången gömde sig en bil. Detta kan du
fundera på fram till nästa Fördelardosan
då bilen visas utan täcke

Rhododen- Lars Perssons Packard
dronparken

Kaffet smakar alltid bra i goda vänners
lag.
Den 2 augusti var det dags för ännu en
onsdagsutflykt från Halmstad Slott. Ett
20-tal HFV-are hade kommit för att ansluta sig till kvällens utflykt som gick till
rhododendronparken i Halmstad. Någon
riktig värme bjöd inte kvällen på men
med gott kamratskap och lite varmare
kläder blev kvällen ändå lyckad.
Foto Nils Hägerström

En imponerande rad med veteranbilar
på parkeringen.

I Laholm finns det en man som många
i våra kretsar känner, Lars Persson.
Mannen som säljer bilsläp som ingen
annan och har ett brinnande intresse för
USA bilar.
Han köpte 2016 en Packard 1955 som
importerats av en annan känd person
i klubben, nämligen vår tidigare ordförande Michael Bengtsson. Lars köpte
bilen med vetskap om att detta var en
ganska ovanlig bil, väl värd att spara.
Bilen är en Packard Clipper 1955, den
sista årsmodellen innan den lämnade
namnet Packard för att bara heta Clipper.
Den har en V-8 motor på 320 Cu. Inch
(225 hkr) och en automatisk växellåda.
Lite info om bilen: denna bil tillverkades

som nr 33 hos Packard av denna årsmodell.
Enligt säkra källor finns det ingen Packard Clipper 1955 kvar med ett lägre
tillverkningsnummer än denna. I Sverige
finns det överhuvudtaget bara 135 st av
märket Packard. Totalt tillverkades 1955,
8.029 st av Packard Clipper.
Lars tyckte givetvis efter dessa undersökningar att detta var något att spara.
Han beslutade sig för att kosta på en
helrenovering och vände sig till specialister i Polen för detta. Tid tog det och
i augusti 2017 levererades den färdiga
bilen till Lars. Vilken förvandling, från
ful ankunge till vacker svan.
Text o foto Arne Åkerblom

PA Bilmäklarna

Förmedlar - Köper - Säljer - Byter
Din bästa bilaffär... det självklara valet!

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

Du kan med förtroende vända dig till oss.
Kjell Ottosson, Veinge, och Curt Ljungberg, Åled, pratade gamla minnen.

PA Bilmäklarna • Gränsvägen 7 • 312 60 Mellbystrand • 070-6241136
Bilar i lager: www.pabilmaklarna.se
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Vi önskar er alla en
god jul & ett gott nytt år!
Norrviken & Hantverksmässan
vill tacka alla er
utställare & volontärer
för er insats under
Hantverksmässan 28-30 Juli 2017!
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Hans Ireståhl,

En riktig Volvo-entusiast.
Fördelardosan, i detta fall medlemmarna
Rune Nilsson och Arne Åkerblom hade
fått möjligheten att titta in i ett garage
där en man samlat på en hel del Volvo.
Det var bilar, delar och annonsmaterial
från olika tidsepoker. Hans Ireståhl heter
denna man och han beskriver sig själv
som ”Volvo- nörd”.
I den småländska staden Sävsjö har han
under åren byggt upp en samling av
Volvo bilar och Volvorelaterade tillbehör.
För att kunna samla och bevara dessa fina
saker har Hans en för ändamålet perfekt
lokal, en gammal nedlagd bilfirma med
garage, utställningslokal och administrativa utrymmen.
Samlandet har, vad gäller bilarna, koncentrerats på sportiga versioner av märket Volvo. Därför fanns i samlingen en
hel del i dag ovanliga och välbevarade
exemplar av bilar som Volvo Amazon
123 GT, Volvo P 1900 och P 1800, av
dessa både sportcoupé och den sista
varianten ES.
Undantagen från sportbilsvarianterna
fanns i några klassiker, vad sägs om t.ex
Volvo PV651 från 1929, i ett fantastiskt
skick, mycket använd till bröllopskörningar, Volvo PV 60 (Fritz-Arne Karlssons

Hans Ihreståhl vid en Volvo P1800
ett brinnande intresse för Volvo, tekniskt
sinnelag och kunnande samt väldigt
många kontakter i branschen kan man
under lång tid och med en bra ekonomi i
grunden bygga upp en sådan här samling.
Hans har under sitt yrkesverksamma liv
arbetat hårt och ägnat mycket fritid åt
att restaurera de bilar han har. Renoveringsbehoven på de bilar han köpt har
varit mycket skiftande men slutresultatet
på de bilar som finns i utställningen är

Rune Nilsson t.v. beundrar Hans Ihreståhls Volvoklassiker
före detta), se reportage i Fördelardosan fantastiskt bra. Nu har han sålt sitt företag
nr 106 2014, nu i ett fantastiskt vack- och ser fram emot att få ägna mer tid
ert skick och en mycket ovanlig Volvo åt sin hobby. Att samla och restaurera
cabriolet,1937, köpt hos Autoseum i Volvobilar.
Simrishamn.
Kan inte undanhålla er en liten historia
Hur är nu detta möjligt? Jo om man har som jag fått mig berättad av Hans. Jag

fick uppdraget att sälja en bil från medlemmen Fritz-Arne Karlssons dödsbo, en
Volvo PV 60 av årsmodell 1939. Kraven
från familjen var att den skulle komma
i goda händer och att man skulle kunna
”besöka” bilen och se hur den fick sitt
senare liv. Det innebar att utländska
kunder (som var många) direkt kunde
uteslutas. Efter en del auktionerande av
bilen stod så Hans Ireståhl som köpare.
Han kunde direkt ställa upp på familjens
krav, bilen köptes och levererades till
Hans.
Under sommaren har Hans haft besök av
familjen som var mycket imponerad av
PV 60´n. Eila Karlssons spontana kommentar var: ”Är det verkligen samma
bil !” Det var det, blänkande och grann,
familjen fann att det de drömt om nu
var sant. Deras gamla PV-60 hade fått ett
bra hem. Är övertygad om att familjerna
Karlsson /Börjesson åkte hemåt med ett
nöjt sinnelag.
Är nu sökandet och samlandet över för
Hans? Nej det tror jag inte , det finns en
del luckor i samlingen, bl.a Volvo Jakob
som Hans letar efter i bra skick. Om
någon vet var, så kontakta undertecknad
så skall jag förmedla kontakten. Så är det
ju alltid uppgraderingar och tillbehörsletande till de existerande bilarna. Det finns
alltid något att komplettera/förbättra.
Var och en av Hans bilar har ju sin egen
historia, bakgrund, utveckling m.m. Ser
fram emot att kunna förmedla mer information omkring dessa framöver.
Text o foto Arne Åkerblom
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Årsmöte 15 feb 2018 kl 19.00
på Lizzies Café i Holm
Detta är en kallelse
till ordinarie årsmöte
torsdagen den 15 feb
2018 kl 19.00
På årsmötet skall verksamhetsberättelse och kassarapport läggas fram för godkännande.
På årsmötet utses, förutom
styrelsen, två revisorer, en revisorssuppleant samt en valberedning bestående av minst två
personer.
De styrelseledamöter vars mandat går ut vid årsmötet 2018 är:
Pia Idersjö, Harplinge
Solveig Johansson, Laholm
Morgan Folkesson, Tvååker

Synpunkter på verksamheten Många medlemmar
Det är nu ni medlemmar har möjlighet att framföra synpunkter på
vilka styrelseledamöter som skall
ingå i styrelsen för verksamhetsåret
2018.

Ni är välkomna att ringa in
förslag på ledamöter till
- valberedningens ordförande
Lars-Göran Karlsson,
telefon 070-530 01 92
eller till
- föreningens ordförande
Pia Idersjö, telefon 0709-50 80 58

Motioner/förslag

Under 2017 har föreningen vuxit
kraftigt och vi är numera strax
över 550 fordonsentusiaster i vår
klubb.
Då HFV har medlemmar i hela
landskapet anser nuvarande
styrelse att detta förhållande bör
speglas i styrelsesamansättningen
så att där finns ledamöter från
både södra, mellersta och norra
Halland

Efter årsmötesförhandlingarna
serveras kaffe.

Medlemmar som har förslag/motion
som skall behandlas på årsmötet
måste insända dessa till
Kvarstående ledamöter till 2017 styrelsens ordf.
års årsstämma är:
Pia Idersjö
Roland Peterson, Tvååker
Skintaby Gårdsbacka 303
Bengt-Arne Johansson, Halmstad

305 61 Harplinge

Valberedningens ordförande in- e-post:
för 2018 års årsmöte är:
pia@hallandsfordonsveteraner.com
Lars-Göran Karlssson, Falkenberg
Motion skall vara styrelsen tillÖvriga ledamöter av valberedhanda senast 31 december för att
ningen:
kunna beredas av styrelsen.
Lars-Inge Karlsson, Långås
Motioner
Lars Johansson, Laholm
Efter styrelsemötet i början av februVid styrelsens konstituerande
ari 2018 kommer eventuella motionsammanträde, direkt efter
er, med styrelsens förslag till beslut,
årsmötet, skall arbetsuppgifter
att presenteras på vår hemsida:
och ansvarsområden fördelas
www.hallandsfordonsveteraner.com
mellan ledamöterna.
De arbetsuppgifter och ansvars- De medlemmar som inte har tillgång
områden som skall fördelas
till internet kan få motionerna brevinom styrelsen är:
ledes.
- vice ordförande
Meddela i så fall klubbens
- sekreterare
sekreterare Solveig Johansson på
- kassör
telefon 0708-20 32 33
- programansvarig
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Välkomna!

Så hittar ni till Lizzies Café:
Kör från Halmstad centrum mot
Kärleken och Holm. Passera
Holms kyrka och efter ca 1 km har
ni Lizzies Café på vänster sida.
Från E6 tag avfart 45, Halmstad
Norr, mot Halmstad och följ sedan skyltar mot Holm och Lizzies
Café

Mopperunda 29 september

Lergökarallyt 2017

Vi visste inte tidigare att det i år hängde
på en skör tråd att det blev ett Lergökarally 2017. Några hade tröttnat på att
arrangera och till slut tog ett glatt gäng
entusiaster tag i det och det blev ett rally
även 2017.
Man kunde märka här o där att det inte
flöt som vanligt. Men, som vanligt kul
att möta så många likasinnade på samma
ställe.
Text o foto Arne Åkerblom
En imponerande samling mopeder framför Lagagården i Laholm

En pampig entré med sidoställda lejon
Vi var ute på en mopperunda den 29 september. Ett tjugotal mopedister samlades
vid Lagagården i Laholm för en runda i
det höstvackra sydhalland. I strålande
sol körde vi västerut mot Ösarp, Resta,
Snapparp, Tjärby skog, Genevad och till
Veinge. Där besökte vi Nebotornet som
är ett usiktstorn. Nebotornet byggdes av
en köpman från Halmstad som hette Joel
Paulsson för att användas som sommarbostad. Tornet ligger på Ramshallsberget
i Veinge som är 79 m över havet. Tornet
är 18 m högt och när det byggdes fanns
det möjlighet att se 24 kyrkor vid god
sikt.
Text o foto Egon Lindqvist

En vy över en del av det stora startfältet

18 meter sommarhus, det är högt!

Bosse Bildoktorn får huvudmassage
efter allt pratande och tänkande på olika
märken vid starten.

TAPETSERARMÄSTARE
STEN
OLOFSSON
Ängelholmsvägen 81, Tel. 073-919 88 22
Specialerbjudande!

Rekonditionering av skinninredning
inkl. tvätt och infettning 2 000 kr inkl. moms

Renoverar och klär om
MÖBLER * BIL * BÅT * MC
TYG * SKINN * KAPELL * LÄDER

En fikastund i Vejbystrands hamn, Rune
Nilsson, Dan Gustafsson och Morgan
Johansson ”chillar”. I bakgrunden ser vi
Dodgen och Chevan görande detsamma.
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På-Gång vintern 2017 - 2018
Klubblokalen
vintern 2017-18

Fridhemsgränd 6 c, Lilla Tjärby

Den 14 december

kommer Tommy Karlsson att visa film/
bilder från mopedresan längs Bolmenbanan från Halmstad till Karlshamn.
Under träffarna 2018, 11 och 25 januari,
8 och 22 februari samt 8 och 22 mars, är
inte programpunkterna spikade men en
av kvällarna kommer Bosse Birgersson
att berätta om startsystem. Per Svengren
har erbjudit sit att visa film från F10 och
dåtidens Lansen. Vi har också fått erbjudande om MC-filmer, gjorda av Roland
och Inger Andersson från Åled.
Inför varje klubblokalafton kommer
program att finnas på klubbens hemsida
www.hallandsfordonsveteraner.com
och till dem som har lämnat sin mailadress
kommer även ett påminnelsemail om
klubbkvällen att skickas ut.

Medlemsförmåner

Festlokal

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

Adressändring
Om du flyttar och vill fortsätta ha Fördelardosan måste du komma ihåg att skicka
en adressändring till Maud Brink.
Du kan ringa 072-729 96 26 eller skicka
ett mail till:
maudbrink@hallandsfordonsveteraner.com
Föredrar du att skicka brev är adressen:
N Kustvägen 48, 312 71 Skummeslövsstrand

Mail-adresser
Alla aktiviteter som arrangeras kommer
att publiceras på hemsidan men också att
påminnas om via mail. Har du inte lämnat din adress kan det hända att du missar
något du gärna skulle vilja ha deltagit i.
Så skicka snarast din adress till
maudbrink@hallandsfordonsveteraner.com
Håll koll på hemsidan där alla aktiviteter
kommer att annonseras. Mer spontana
träffar och utflykter kan hittas där.
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Filmkväll

SÄLJES
RENOVERINGSOBJEKT

ev. blivande veteran Mercedes Benz 230
CE, 1990, säljes billigt
B. Persson 0430-281 50, 0731-41 31 75

31 jan kl 18
Soldathemmet Halmstad HUSVAGN Tabbert 375 -67

Har ni egna filmer på CD/DVD som ni
tror att andra HFV-are är intresserade
av att se tar ni kontakt med Roy på tel
035-10 73 08 eller med Thomas på tel
035-12 20 75.
Klubben bjuder på kaffe och fralla (hel
bulle)! Ni som inte vill ha fralla kan
välja annat som ligger i samma prisklass.
Kostar det mer än vad kaffet och frallan
kostar betalar ni själva mellanskillnaden
direkt vid kassan.
Anmäl gärna ert deltagande till Roy eller
Thomas på ovanstående telefonnummer
eller skicka ett mail till
fordelardosan@gmail.com

Rabatter

Förmånliga fordonsförsäkringsmöjligheter via MHRF.
20% rabatt på ordinarie priser
hos Autoexperten.
10% på AD-Center i Halland

Industrivägen 23 i Halmstad mot uppvisande av medlemskort i HFV.

I mycket bra skick. Två ägare i 20 år, jag
har haft den i 30 år. Gamla skyltar finns
kvar .Vagnen köptes från början specialbeställd. Inredningen är intregerad, vilket
inte var så vanligt på den tiden. Stort
kylskåp finns, elvärme golv, list under
fönster, element. Toalett kompletterat med
toastol. El, batteri, laddare,jordfelsbrytare.
Kopplat för matning från bil till kylskåp
och laddning av batteri under färd. Under
golvet som är av trä har jag sprutat med
linolja två ggr, stödbenen av rostigt stål har
jag ersatt av rostfritt likadana. Tälttak finns
+ gavelsida. Om du är intresserad kontakta
mej på mailen stisseb@icloud.com eller på
tel 0760-144 973 Stig Bengtsson

Annons på hemsidan

UTHYRES

Medtag medlemskort!

10% på Oljemagasinet

Ange rabattkod FVET 2016
www.oljemagasinet.se

10% på Carspect
medtag rekvisition

10% på Madsens Autoteknik
vid bilreparation

25% rabatt på Hiflex

vid allt köp på Dunlop Hiflex i Halmstad mot uppvisande av medlemskort i
Hallands Fordonsveteraner.

12% rabatt på Batterilagret

Som medlem i HFV annnonserar Tippbar biltrailer
du gratis på klubbens hemsida.
med vinsch uthyrs, 1300kg,
Annonsen ligger kvar i 3 månader och
sedan tas den automatiskt bort.
Om du har sålt eller köpt det du annonserat om, före de tre månaderna gått,
meddelar du Maud så att annonsen kan
tas bort.
Adressen till Maud är:
maudbrink@hallandsfordonsveteraner.com

pris per dag 350 kr

Boogiesläp med vinsch
2700 kg, Pris 400 kr per dag

Biltransportsläpen finns i Laholm
Rejäla släp av årsmodell 2016
Ring och boka 0733 999 049
Medlem nr 771 Lars-Ingvar Persson

Vardagsmuséet 17 augusti

Klubblokalen 2 nov

En mycket lyckad kväll hos Jan-Ove o
Margit. Klarade oss med nöd och näppe
från regn.
37 bilar kom och ca 75 personer avnjöt
hamburgare och korv med bröd, som
tog slut.
Text o foto Solveig Johansson

SÄLJES
Diverse bildelar

Diverse delar till Land Rover -88.
Diverse delar till Morris Traveller
Diverse delar till VW Transport 1970-tal
Diverse delar till Jaguar Mark I, II och X
Innerskärmar till Austin Allegro

Dolly säljes

Till Jaguar

Svenska Jaguar, medlemslitteratur i
pärmar 1973-2014
Engelska Jaguar Drivers litteratur 19731990
Engelska Jaguar XK Bulletiner 19731990
Service Bulletiner 1950-1975
Ventiljusteringsbrickor i sortiment A-Z.

4 st aluminiumfälgar JP

5,5x15” passar Jaguar MK1 och II

Terrängdäck

BF Goodrich 285/77 R16. All-Terrain.
Made in USA.
Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg,

Heberg 0346-520 82, 070-604 56 64

KÖPES
Söker äldre Volvo veteranbil,

körklar eller objekt, företrädelsevis Volvo 140 / 164 / amazon och p1800. Även
parti med reservdelar till ovanstående är
av intresse. Mvh medlem 872 Richard
Hagenstam, Laholm.
Telefon: 0430-12575, 073-9138560
Mail: richard.hagenstam@outlook.com

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

23 medlemmar hade samlats i klubblokalen, Fridhemsgränd 6A i Lilla Tjärby,
denna kväll för att diskutera vad som
skulle avhandlas under kommande
klubblokalträffar. Det kom många idéer
och diskussionerna blev livliga.
Det första som beslutades var att ha en temakväll om och högertrafikomläggningen för 50 år sedan. Datum 16 november.
Den 30 november beslutades att SvenOlof Malmström skulle visa film från
2017 års moppeutflykter.
Dessa båda arrangemang har, när denna
tidning kommer, redan genomförts.
Den 14 december kommer Tommy
Karlsson att visa film/bilder från mopedresan längs Bolmenbanan från Halmstad
till Karlshamn.
Angående vad som ska serveras på
klubbkvällarna beslutades att det tas ett
gemensamt beslut varje gång om vad
som ska serveras kommande klubbkväll.
Denna kväll serverades ärtsoppa med
tillbehör.
Under träffarna 2018, 11 och 25 januari,
8 och 22 februari samt 8 och 22 mars, är
inte programpunkterna spikade men en
av kvällarna kommer Bosse Birgersson
att berätta om startsystem. Per Svengren
har erbjudit sit att visa film från F10
och dåtidens Lansen. Vi har också fått
erjbjudande om MC-filmer, gjorda av
Roland och Inger Andersson från Åled.
Inför varje klubblokalafton kommer program att finnas på klubbens hemsida och
till dem som har lämnat sin mailadress
kommer även ett påminnelsemail om
klubbkvällen att skickas ut.
Foto Solveig Johansson
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AVS: HALLANDS FORDONSVETERANER c/o Lars Rendahl, Stråvägen 2, 313 32 Oskarström

Filmkväll i
Soldathemmet
Halmstad

8 november kl 18 var det dags för höstens
första filmkväll och som vanligt ägde den
run i Soldaghemmet, Halmstad.
22 medlemmar visade intresse för arrangemanget, som anordnades av Roy
Andersson och Thomas Bengtsson.
Som vanligt, höll jag på att skriva, så
strulade tekniken och vi blev berövade
på Sven-Olof Malmströms bilder från
årets moppeutfärder i Laholmstrakten.
Den CD-skiva han tagit med för att visa
bilder ville inte Soldathemmets dator
acceptera.
För att komma i gång med visningarna
spelades VeteranbilsTVs film om ett
lastbilsrally med start och mål i Nässjö.
Innan nästa film startade berättade Arne
Åkerblom lite om Mikael Henze och
hans Lincoln Zephyr V12 Coupé från
1937. När Arne var färdig startade filmen
om Mikael och hans bil.
Nu var det dags för fika och lokalen tömdes snabbt då kaffetörsten var stor. Efter
fikarasten visades ett bildpel på totalt 168
bilder från årets Västkustrally.
Under visningen hördes publiken kommentera de olika bilderna med igenkännandets glädje.
Som sista film fick vi se ett gäng Stockholmare som åkte till Kalix för att köpa
en äkta Norrlandsbil, en Mercedes 200
från 70-talet. Vägen tillbaka till Stockholm gick via Finland och blåröken låg
tung bakom bilen hela vägen.
Som en extra poäng hittade gänget bilens
ursprungliga skyltar och döm om deras
förvåning då bokstäverna började med
AB, det var en gammal Stockholmsbil de
köpt - inte en Norrlandsbil. Så kan det gå!
När filmvisningarna var slut reste sig
klubbens sekreterare och aktivetetsansvariga i söder, Solveig Johansson, och
tackade Roy och Thomas för kvällen och
publiken gav båda en varm applåd.

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

