
  

 

 

 

 

Uppsala Marknaden 2009 – på Ekebyboda skjutfält 
 
Upplands Fordonshistoriker traditionella Uppsala marknad 12/9 är numera historia. 
Marknaden var den trettioandra (32) som klubben arrangerat sedan premiären på 
Vårdsätra gård 1976.  
 
Alla förberedelser, planering, iordningställande av marknadsplats, annonsering och 
förberedelser har fungerat bra med gänget i marknadsgruppen samt alla de 
marknadsarbetare/medlemmar som jobbat hårt med många olika uppgifter för att 
göra marknaden attraktiv och trevlig för en bred publik och alla säljare. 
 
Att det fina sensommarvädret medförde goda ”lokala” förutsättningar medförde att 
många såväl marknadsknallar som besökare kom och med glädje lät sig frotteras.  
 
Marknadssäljarantalet blev betydligt fler än 2007 och 2008. Många besökare letade 
sig ut till marknaden i stark konkurrens med många andra aktiviteter denna kulturella 
lördag. Glädjande är så många som lockas ut till Ekebyboda skjutfält fick göra många 
bra affärer, inköp och fynda eftersökta grejor se/träffa medlemmar i A-Ford klubben 
och Classic Suzuki Club och titta på deras häftiga bilar och fina motorcyklar.  
 
Vi vill också passa på att tacka våra sponsorer för generösa priser i vår tävling om 
marknadens trevligaste, snyggaste och bäst välbevarade fordon. De tre vinnarna 
blev ägaren till en Opel Kapitän årsmodell 1950 för en enastående fin renovering där 
det i dag är synnerligen svårt i dag att finna reservdelar till detta fordon priset, 1 500 
kronor är sponsrat av Upplands Bilfärg Butiken i Uppsala i form av ett presentkort. 
En nöjd ägare till en väldigt fint bevarad Citroën B11 1958 kunde hämta presentkort 
till ett värde av 1 000 kronor sponsrat av Hellgren & Anderssons bilglas i Uppsala.  
Ett tredje pris erhölls av en lycklig ägare till en Messerschmidt  KR 200 1957, mc-bil. 
som tog hem presentcheck på 500 kronor att handla prylar för på Mekonomen i 
Uppsala. Ett sextiotal fordon deltog i tävlingen. Fordonen fanns att beskåda på 

”vipområdet” för vår tävling dit de utvalts och placerats av vår tävlingssektion.   
  
Vi ser redan fram emot nästa års marknad med många såväl säljare som glada 
besökare. Följ information om detta på klubbens hemsida. 
 
Vi vill även framföra ett varmt tack till våra viktiga ”medspelare” i form av Börje SK, 
Östra Aros MCK, Transporttjänst – Robert Quennerstedt, Ingvar Pettersson 
(traktorförare), Wiklunds Åkeri, Cramo - Uppsala, Toabolaget, A-Fordklubben, 
Classic Suzuki Club Scandinavia, Henrik Palm, Jan Lindström, Gerth Asplund, Vero 
Mat & Café - Draget samt Uppsala Skytteunion. 
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