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KLUBBMARKNAD I HÅGA
Lördagen den 12/5 kl. 10.00 har klubben sin årliga marknad i Håga vid
Stickans garage/verkstad där klubben bjuder på kaffe med dopp. Köp,
sälj, byt eller språka med likasinnade. Välkommen till en trevlig dag.
ÖPPET HUS
Tisdagen den 15/5 har vi öppet hus på klubblokalen, välkomna på kaffe
med tilltugg, läs våra tidskrifter eller böcker samt snacka om sommarens
äventyr med veteranen.
UPPLANDSRUNDAN
Onsdagen den 6/6 (Nationaldagen) Går Upplandsrundan av stapeln i
Åkersberga med c:a 10 mil på fina Roslagsvägar. Start och mål vid
Domaruddens friluftsgård. Glöm inte att anmäla dig, senast 20/5.
För info. Gösta Johansson 08/540 22 046, 070/739 76 45
NYMANSRALLYT
Lördagen den 9/6 körs det årliga NV-rallyt med start från Salagatan 16
med start kl. 09.00
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.

VÄND
Besöksadress: Upplands Fordonshistoriker
Hågavägen 188 Håga Bycentrum
Hemsida: http://www.upplandsfordonshistoriker.se

Postadress Hågavägen190
752 63 Uppsala
Bankgiro 580-6906 Plusgiro 280475-5

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.

TACK TILL.

Sören Eva och Ann-Marie Palm för att ha ordnat utflykten till Långhundra
och Rimbo med grillad korv o kaffe med dopp, även till Lennart
Johansson och Bertil Björkman för en intressant visning av sina fordon
och objekt.

UPPROP!!!

Barnens Parksommar i Stadsträdgården Parksnäckan önskar att vi kan
ställa upp en onsdag mellan 13-15 någon av dagarna 4,11,18 juli 1 eller 8
augusti och visar 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.
MARKNAD I MORA
Lördagen den 12/5 Mora skidstadion Hemus mellan 07.00-15.30 övriga
upplysningar 0250-137 29, 126 60, 073-831 75 81

