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VETERANFORDONSTRÄFFAR  NIVSTA GÅRD GOTTRÖRA

 

Torsdagskvällar med början      
3 maj kl 16.00 till och med 
27 september 
Caféet kommer att vara öppet 
mellan 16.00 och 20.00 varje 
torsdag, men de flesta brukar dyka 
upp mellan kl 17.30 - 18.30. 

 det finns möjlighet att köpa 
kaffe/te, kaffebröd, smörgåsar, 
glass, läsk etc.
Kom och träffa trevliga 
veteranintresserade människor

    och deras fordon.
UPPLANDSRUNDAN
 Det är fullt på ”rundan” med start från Domarudden i Åkersberga med 10 
mils körning i Roslagens famn. Ring om återbud till Gösta Johansson 
08/540 22 046 eller 070/739 76 45

NYMANSRALLYT
Lördagen den 9/6 körs det årliga NV-rallyt med start från Salagatan 16 
med start kl. 09.00

TOBBES UTFLYKT
Söndagen den 1/7 kl 10.00 samling på Sjötorget i Östhammar för den 
årliga ”hemliga” utflykten med Tobbe. Alla hjärtligen välkomna för en 
spännande dag. 
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HÄLSINGESVÄNGEN
Fredag och lördag 13-14 juli. Med marknad och utställning och 
uppvisning med ”Hälsingesvängen” på fredag för 2-hjulingar och lördag 
för 4-hjulingar, firar Hälsinglands Fordons Historiker 30 år som klubb. 
Detta sker i Bollnäs.
För mer info. 073-037 46 65 eller hfh@live.se.

HAGBYDAGEN
SÖNDAGEN den 12/8 mellan 12.00 – 15.00 önskar Hagby hembygdsgård (vid 
Hagby kyrka)att det kommer veteranfordon och ställer ut för visning. För 
upplysning ring Peter Eriksson 018/71 34 36.

UPPROP !!!
Barnens Parksommar i Stadsträdgården Parksnäckan önskar att vi kan 
ställa upp onsdagen 1 augusti mellan 13-15 och visa upp sitt 
veteranfordon bil, mc eller moped. Hör av Er till Kent på Kulturhjältarna  i 
Håga tel. 018-711411,                                       e-post: 
kent@kattguld.com. Över 1000 barn vill gärna se gamla veteraner
Så var vänliga och ställ upp för en god sak i sommar. Hör av er 
snarast till Kent.

BREV FRÅN TOMAS TILLBERG
Hej jag håller på att skriva en bok om Monark Monarscoot(och dess olika 
versioner) Jag skulle behöva hjälp med ett upprop till alla 
Monarscootägare i landet att maila mig info om deras Monarscoot. Så 
mycket som möjligt med bilder bakgrundshistoria, chassinr och 
renoveringar. Min ambition är att försöka registrera alla Monascooter i 
Sverige, samt att försöka skriva en komplett handbok, både vad avser 
modeller, färgställningar och årsmodeller, men även var dessa finns idag.

UFH ÖNSKAR ALLA EN TREVLIG 
VETERANSOMMAR
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