UTSKICK OKTOBER 2016
MARKNADEN
Det blev en mycket lyckad marknad i år också, det kom nästan 2000 bilar och parkerade,
c:a 270 säljare. Vädret var också bra. A-Fordarna var här i år tillsammans med Studebaker
klubben och hade en utställning. Peter hade även bjudit in Toyota med 3 st. nya bilar som
fanns vid Börjes grillstånd, tyvärr fanns inte en gammal Toyota med som lovat, den var
inpackad i ett garage i Stockholm. Tack till Peter Sundberg med alla funktionärer som
hjälpte till så att årets marknad gick att genomföra.

DAGLIGBILSRALLY
Lördagen den 15 oktober kl 09.00 vid Vattholma Bygdegård, går första start i årets
”rally”med familjen Palm som arrangör.

KLUBBENS 40 ÅRS FEST
Välkommen till klubbens 40 års fest i Vattholma Bygdegård kl 17.00. Det bjuds på middag
med underhållning och presenter för medlemmar i UFH. OBS max 150 personer får plats i
lokalen. Det finns platser kvar så ring och anmäl dig till Eva Palm 0708-74 51 17, ”först till
kvarn”.

MARKNADSRESAN
Årets marknadsresa gick till Skultuna bruk med kaffe och en ost och skinkfranska. Det
fanns en film om mannen som startade bruket 1607 till dagens ägare som finns i
Stockholm. Ett litet men intressant museum om tillverkningen av ljusstakar,lampor mm.
Dom tillverkade även mjölkkrukor små och upp till 50 lit. i aluminium. Det fann även hus
för tyger, smycken, glas, Fiskars krattor och spadar mm. Sedan bar det av till Gyllende
Hjulet i Surahammar, där det fanns ca 120 mc och mopeder samt en kopia på Scanias
första bil, en hästvagn med motor och styrspak. Ett trevligt litet och sevärt museum. Vi
avslutade resan på Restaurang Rondellen med en god lunch buffé.

ÖPPET HUS
Höstens första öppet hus blir tisdagen den 11 oktober kl. 18.00, med kaffe och dopp
och tyck till om Upplandsrundan, marknaden och marknadsresan.
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