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UTSKICK MAJ 2018 

 
16 Maj 
 
Ihop med Nymans vänner så har vi bjudit in Christer Nordström, den numera pensionerade 
polisen från Uppsala. 
Han kommer att bl.a. berätta om sin tid som polis i Uppsala.  
Kl. 18.30 startar det. Platsen är Salagatan 18A i Uppsala. 
Parkering finns och du måste anmäla dig vid insläppet så att du får en parkeringsbiljett. 
Evenemanget är gratis och kaffe och bulle serveras. 
 
6 Juni  
 
Som vi skrev i förra utskicket kan vi tillsammans med andra klubbar samlas för en trevlig 
stund på Salnecke slott i Örsundsbro från ca kl 11.00. 
 
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. 
 
Loppis kommer att finnas vid slottet. 
 
Det bli en guidad tur på slottet, vi har fått ihop tillräckligt antal deltagare. Kostnaden är 100 
kr per person. Gruppen är maximerad till 20 deltagare (i varje omgång). Bindande 
efteranmälan kan ske fram till 31 maj 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. Vägbeskrivning finns i 
förra utskicket. 
 
Rally- och fordonsskyltar kommer att delas ut när du kommer till Salnecke. Vi behöver 
några funktionärer till, från ca 10.30 och några timmar framåt. Funktionärerna bjuds på 
lättare lunch och guidning i slottet. Anmälan till klubben. 
 

  VÄND 
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1 juli  
 
Välkommen till årets ”Tobbes utflykt” söndagen den 1 juli 10.00. Vi träffas på gräsplanen i 
hamnen Östhammar. Därefter en liten runda. Medtag matsäck. 
 
Digitalt medlemsregister 
 
Flera personer i styrelsen har nu provat det digitala medlemsregister som Mawik erbjuder 
och funnit att det fungerar bra samt är enkelt att sköta. Enkelheten ligger bl.a. i hur styrelsen 
kan ändra namn, adress, mailadress och fordonsinnhav. Som medlem kan du själv också 
ändra dina uppgifter i systemet. 
För klubben innebär det också att kostnaden för månadsutskicken minskar. På årsbasis 
uppskattas kostnaden bli ¼ av nuvarande portokostnad. Elektroniskt utskick är också 
miljövänligare. 
Styrelsen kommer att föreslå att detta elektroniska medlemsregistret införs under 2018. 
 
Ni som ännu inte har meddelat klubben sin mailadress, kan göra det på mail: 
mail@upplandsfordonshistoriker.se   
 
För de som inte har mailadress kommer vanligt brev att skickas ut som tidigare. 
 
8 September 
 
Årets marknad på Ekebyboda kommer att gå av stapeln den 8 september. Redan nu vill vi 
flagga för detta datum. Det behövs funktionärer likt tidigare år. Mer information kommer 
med nästa utskick i juni. 
 
 
Träffar att besöka 
 

• Tisdagar: Ulva kvarn har börjat 
 

• Onsdagar jämna veckor: The Nut House i Upplands Väsby 
 

• Torsdagar: Nifsta-träffarna har börjat.  
 
 
 

 

Ha en bra sommar med ditt fordon 
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