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UPPSALAMARKNADEN.  
För att klubbens marknad skall fungera på bästa sätt behövs många medarbetare. Gör en insats för 
klubben fyll i bifogat formulär och skicka till Sören Palm, adressen finns på baksidan av anmälan.  
Du tjänstgör i 2 x 2 timmars pass så du har möjlighet att göra egna inköp under dagen. 
Som tack för hjälpen blir alla som arbetat minst fyra timmar erbjudna en utflykt eller någon annan aktivitet. 
 
JULHÄLSNINGEN  
Har du varit med om något evenemang i sommar eller något annat (det behöver inte handla om vår hobby) 
som du vill delge dina klubbkamrater då är julhälsningen perfekt medium.  
Sänd ditt bidrag helst som en datafil i word format, ingår det bilder vill Leif att de är högupplösta och sändes 
separat till E-post: kerstinochleif@telia.com  
Det går naturligtvis bra med handskrivet brev skicka gärna med bilder till Leif Carlsson Vitkålsgatan 95 A 
754 49 Uppsala. Bidrag lämnas senast 05/11. 

ÅRETS  KULTUR  PÅ VÄG  ARRANGERADES AV UPPLANDS FORDONSHISTORIKER 
Juryn för tävlingen, Kultur på väg – bästa arrangemang under Motorhistoriska Dagen 6 juni, har utsett 
Upplandsrundan till årets evenemang 2012. Arrangören Upplands Fordonshistoriker lockade ett sjuttiotal 
fordon på en resa med mycket kultur på vägen. 
Stort tack till Gösta Johansson, Anders Eriksson med medhjälpare.   
Tävlingen Kultur på väg arrangeras av Motorhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia 
Magazine. Juryns motivering lyder:  
 
"Upplands Fordonshistorikers traditionsenliga familjerally Upplandsrundan med historiska fordon 
genomfördes på Motorhistoriska Dagen i ett enastående vackert kulturlandskap. Rundan levde med 
råge upp till arrangörstävlingens namn, Kultur på väg, genom de många kontrollerna vid kyrkor, 
museer och industrihistoriska sevärdheter. Evenemanget hade dessutom ett trafiksäkert upplägg och 
ett aktivt och positivt deltagande från Österåkers kommun". 
 
Prisutdelning sker  på vår marknad kl.11.00 på Ekebyboda med MHRF, Gösta Johansson, Anders 
Eriksson, Nostalgia, Kommunalrådet Michaela Flether Sjöman från Österåkers Kommun, kanske någon 
från Uppsala kommun, pressen samt sponsorer m. flera. 
 
ÖPPET HUS  TISDAGEN DEN 18 SEPTEMBER  18,00-21,00 
Som vanligt träffas vi i KLUBBLOKALEN över en kopp kaffe med dopp träffar andra medlemmar, rotar i 
biblioteket.  
Passa på och köp ett vackert vagnmärke/dekal med klubbens logotyp att pryda ditt fordon med, till en 
kostnad av 150 kr/st. / 10 kr./st. 
 
TILL SALU 
Någon i föreningen som skulle vara intresserad av att köpa en mycket fin Triumph Tiger 110 
Super, årsmodell 1957. Cykeln är totalrenoverad och i ett närapå nyskick. 
Det enda som inte är original är att det sitter en Bonneville- topp på den. 
Har ägt den sedan 2005. Renoveringen är gjord i mitten på 90-talet 
här i Uppsala av erfarna MC-killar. Har körts ca 150 mil efter helrenoveringen. 
Seriöst intresserade får gärna komma och titta på den men ring före och boka tid. 
Även en NV 20 -51 och en Autoped -55 till salu. 
Hälsningar 
Hans Eriksson Tel. 0705-185223   hans-olof.eriksson@telia.com 
Gamla Uppsala 
 

Alla önskas en trevlig fortsättning på Sommaren 


