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UTSKICK APRIL 2018 

 

6 juni 
 
Vi har varit och tittat på förutsättningarna att samlas på Salnecke slott i Örsundsbro den 6 
juni kl 11.00. 
Slottets ägare är mycket positiv till att vi tillsammans med andra klubbar kan samlas för en 
trevlig stund/dag på Salnecke slott. Det finns gott om parkeringsmöjligheter för våra gamla 
fordon, både vid slottet och dess omedelbara närhet. 
Vid slottet finns en servering samt butik som bl.a. säljer egentillverkad ost (skogsbackens 
ost). Under hela dagen kommer det att finnas möjligheter att köpa kaffe/te med hembakat, 
smörgåsar, pajer, soppa samt dryck. 
För er som är intresserade av loppis så kan meddelas att det kommer att finnas en eller två 
sådana vid slottet. 
En guidad tur på slottet? Kostnaden är 100 kr per person. Det krävs minst 10 anmälda för att 
guidningen ska ske. Gruppen är maximerad till 20 deltagare (i varje omgång). Anmälan är 
bindande och kan till den 12 maj ske på klubbens mailadress: 
mail@upplandsfordonshistoriker.se  Märk mailet med ”guidning Salnecke 6 juni”, 
notera antalet deltagare samt namn. 
 
Hur hittar du dit? Salnecke slott ligger strax öster om Örsundsbro. Om du/ni tar östra 
avfarten till Örsundsbro fortsätt ca 1 km in mot Örsundsbro. Ta sedan vänster in mot 
Salnecke slott/Gryta kyrka och kör ca 200 m så är du framme. Vi kommer att ha vägvisare 
till de olika parkeringar som kommer att finns vid slottet. 
 
Rally- och fordonsskyltar kommer att delas ut när du kommer till Salnecke. Vi behöver 
några funktionärer från ca 10.30 och några timmar framåt. Funktionärerna bjuds på lättare 
lunch och guidning i slottet. Anmälan till klubben. 
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Viksta marknad 
Påminnelse: Årets marknad äger rum den 28 april. 

Arosmarknaden i Västerås 
 
5 maj är det marknad 
 

Fest för franska fordon 
 
6 maj på Taxinge slott  

NV-Rally 9 juni 2018 
 
Denna information kommer från NV:s hemsida 
Fordon från 1980 och äldre är välkomna (obs fulltecknat). 

Start och mål bredvid Domarringens skola, Swedenborgsgatan 69. Det är pilat från 
infartsvägarna. 

Motorcyklar åker A-bana c:a 90 km. Mopeder 98cc åker B-bana c:a 50 km. Banorna är 
pilade med teoretiska frågor. 

Förarmöte 09.00. Första start 09.30. Lätta MC,n får åka B-bana om så önskas, måste anmälas 
i samband med inbetalningen. 

Digitalt medlemsregister 
Vi håller på och undersöker och testar ett digitalt medlemsregister. Tanken med ett sådant 
register är du ska kunna logga in i systemet och själv ändra de uppgifter som finns noterade. 

Ändringar som enkelt kan göras är exempelvis: 

• Byte av adress 

• Byte av telefon och mailadress 

• Hos klubben registrerade fordonsuppgifter kan enkelt ändras om så behövs  

• Köper eller säljer du ett fordon kan du direkt notera rätt uppgifter eller avregistrera ett 
sådant 

• Vi ska börja med ett digitalt utskick av månadsbreven för att minska det administrativa 
arbetet och föreningens kostnad för porto, papper och kuvert. Om vi har din 
mailadress kan vi direkt koppla utskicken elektroniskt 

• Det finns även en tanke att utveckla medlemsregistret för att exempelvis få ut snabb 
information 
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