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UTSKICK AUGUSTI 2018 
 

1 juli, Tobbes utflykt 
 
”Tobbes utflykt” genomfördes söndagen den 1 juli, ett 30-tal bilar samlades på gräsplanen i 
hamnen Östhammar. Därefter en liten runda till Hökhuvuds kyrka för parkering. Efter att 
medhavda matsäcken inmundigats så följde besök i Hökhuvuds församlingshem och dess 
utställningar. Vädret var bra men lite blåsigt. Tack Tobbe, för ännu en av dina hemliga 
utflykter. 
 

 
 
Marknad Ekebyboda 
 
Lördagen den 8 september 2018 är det dags för den årliga Uppsala Marknad på 
Ekebyboda!  
 
Det saknas 5-10 funktionärer till de olika uppgifterna på marknaden. Arbetspassens längd är 
upplagd i tvåtimmarspass. Är du en av de som kan ställa upp på framförallt lördagen den 8 
september, hör av dig till Peter Sundberg på TFN/SMS 0733-974142 eller mail 
sundberg.peter@gmail.com Arbetar du fyra timmar eller mer kommer du och en 
medföljande att inbjudas till en aktivitet. I år är det den 43:e marknaden som klubben 
arrangerar. 
 

Hamnen i 
Östhammar 

 VÄND 
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MHRF:s Årsmöte 
 
Årets årsmöte i MHRF kommer att genomföras i Norrköping den 20 oktober på Scandic 
hotell. Varje klubb får skicka två deltagare. 
 
Prioriterade arrangemang hos MHRF för 2019 
 
MHRF 50 år 2019 Arbetet med jubileumsboken fortsätter under verksamhetsåret, den ska 
vara färdig till den 1 första juli 2019. Mottagare av skriften är förbundets medlemmar samt 
tjänstemän, politiker och journalister som förbundet för dialog med.  
 
Bilsport & Performance Custom Motor Show på Elmia i Jönköping kommer att 
genomföras påskhelgen 19 – 22 april 2019. MHRF medverkar för att befästa Elmia som en 
mötesplats för den fordonshistoriska rörelsen. Syftet är att öppna för en dialog över 
generationsgränser och brett synliggöra den fordonshistoriska rörelsen för entusiaster, 
allmänhet och beslutsfattare. Inbjudan skickas till MHRFs medlemsklubbar under senhösten 
2018. MHRF kommer ha en egen monter i C-hallen, samt delta i mässplaneringen av hallen 
tillsammans med arrangören Förlags AB Albinsson & Sjöberg.  
 
Motorhistoriska Dagen kommer att genomföras den 6 juni 2019 för att uppmärksamma det 
fordons-historiska kulturarvet och MHRFs medlemsklubbar liksom andra arrangörer som 
genomför evenemang med historiska fordon. Målet är att fortsätta utveckla dagen, att 
fortsätta etablera begreppet ”Motorhistoriska Dagen”, samt genom lämpliga kanaler öka 
synligheten kring alla de evenemang som genomförs.  
 
Arrangörstävlingen Kultur på väg som utser bästa arrangemang under Motorhistoriska 
Dagen, ska återigen genomföras i samarbete med Nostalgia Magazine. Målet är att öka 
uppmärksamheten kring tävlingen och de evenemang som ingår hos beslutsfattare, press och 
allmänhet. Ett antal evenemang kommer att besökas och dessa deltar i arrangörstävlingen. 
Vid prisutdelningarna bjuds press och beslutsfattare in. Tävlingen genomförs 2019 för tionde 
gången. Målsättningen att involvera fler aktörer inom den fordonshistoriska rörelsen.  
Medverkan vid andra evenemang 
 
Övrigt 
 
Trafiksäkerhet  
MHRF ska i kontakter med beslutsfattare och genom informationsmaterial fortsatt lyfta fram 
att de historiska fordonen ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är väl underhållna och därtill sällan 
inblandade i olyckor. MHRF är medlem i NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande.  
MHRF ska ta fram dokument för egenkontroll med tydliga instruktioner för att fordon som 
nu är undantagna från periodisk kontrollbesiktning fortsatt ska vara uppfylla miljö- och 
säkerhetskrav.  


