UTSKICK FEBRUARI 2018
MEDLEMSAVGIFTEN
Har du glömt betala medlemsavgiften? Vänligen betala in 200 kr plus 50 kr per
familjemedlem på Bankgiro 580-6906 snarast. Glöm inte medlemsnummer
eller avsändare. Detta för att vi ska veta vem som betalat.

ÅRSMÖTET
Den 13:e februari hölls årsmötet i Vaksala kyrkcenter. 24 medlemmar deltog.
Styrelsens sammansättning för 2018 är följande:
Jerry Dåversjö
Ordförande
Anders G Törner
Vice ordförande
Gunnar Wiksten
Sekreterare
Bo Aspman
Kassör
Lennart Johansson
Ledamot
Lars-Åke Larsson
Ledamot
Bertil Björkman
Suppleant
Stig Larsson
Suppleant
Lars-Erik Johansson
Suppleant
Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes. Några medlemmar hade
frågor rörande ekonomin och kassören förklarade vad som låg bakom
siffrorna.
Från medlem kom förslag på aktivitet, resa till Scania museet . Styrelsen ska
undersöka om den aktiviteten är genomförbar. Minst 30 personer måste delta.
Även Upplandsrundan diskuterades. Under 2017 genomfördes inte
Upplandsrundan. Styrelsen hoppas att det finns frivilliga som kan åta sig att
arrangera rundan. Den är mycket uppskattad av medlemmarna och inbjudna.

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

Postadress Hågavägen190
752 63 Uppsala
Bankgiro 580-6906

ÖPPET HUS
Aktiviteten har stannat av pga. det låga deltagarantalet. Styrelsen undersöker
om klubben tillsammans exempelvis Nymans vänner kan ha en gemensam
aktivitet. I deras lokaler finns all utrustning som behövs för föredrag.

MARKNADEN
Redan nu vill vi påminna om vår marknad, Uppsalamarknaden. Marknaden blir
som vanligt på Ekebyboda och datumet är 8 september.
Vi behöver flera funktionärer och vi ser gärna ett större engagemang eftersom
detta är klubbens viktigaste inkomstkälla. Arbetar du 4 timmar eller mer
kommer du bjudas på en resa (en lördag) inklusive lunch. Du får ta med dig en
gäst/hustru/vän/sambo utan kostnad.
Särskild intresseanmälan kommer att skickas ut under juni/juli.

3D Metal Printing
Till alla fordonsentusiaster:
Vi kan nu erbjuda er möjligheten att 3D-printa reservdelar i stål 1.2709 till era fordon. Materialet är ett
höghållfast verktygsstål med mycket goda egenskaper. Det är svetsbart, härdbart samt bearbetningsbart. Vi
kan även erbjuda rostfritt stål 17-4PH, även detta med hög hållfasthet. Om ni önskar andra material, t ex
aluminium eller titan m fl, kan vi ombesörja detta via våra partners i Sverige. Leveranstiden är normalt inom
en vecka, ibland kortare.
Byggytan är 250 x 250 mm och maximalt 300 mm högt. Vi behöver en högupplöst 3D CAD-fil i .stl-format
för att göra offertberedning och printberedning. Om ni saknar CAD-fil på ert objekt kan ni välja mellan att
rita upp det i CAD eller 3D-scanna in objektet och därefter skapa ett CAD-underlag. Vi kan bistå med viss
hjälp även inom dessa områden.
Vi har t ex tillverkat kugghjul, splinesaxlar, inbyggnadshus för transmissioner, pumphus, gängade delar inkl
trapetsgängor. Måttnoggrannheten är mycket hög.
Vi tillverkar bl a till IKEA, NIBE, SAAB-klubben, mode design samt många fler.
Lägg gärna ut denna info i era medlemsblad!
Exempel:
Med vänlig hälsning

Erling Svensson CEO

+46 761 285538

erling.svensson@3dmetprint.com

3D METPRINT AB Box 602, 34324 ÄLMHULT
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www.3dmetprint.com

