OKTOBER 2013

DAGLIGBILSRALLY
2013 års dagligbilrally går den 26 oktober. Start och mål vid NTO-IOGT paviljongen Vattholma
Där Sören Palm med familj tar emot Första start kl. 10.00. Ingen föranmälan.

UPPSALA MARKNAD
Upplands Fordonshistoriker traditionella Uppsala marknad 14/9 2013 är numera historia.
Marknaden var den trettioåttonde (38) som klubben arrangerade sedan premiären på Vårdsätra
gård 1976.

MARKNADSGRUPPEN TACKAR ALLA MEDARBETARE FÖR EN UTMÄRKT
INSATS.
Alla förberedelser, planering, iordningställande av marknadsplatsen, annonsering och
framförhållning har fungerat bra med gänget i marknadsgruppen samt alla de
marknadsarbetare/medlemmar som arbetat hårt med många olika uppgifter för att göra
marknaden attraktiv och trevlig för en bred publik och säljare.
Antal säljare var i år 321 st. c-a 1800 parkeringsbiljetter betalades och 8000-10000 köpare.
Ett STORT tack till Sören och Eva Palm och alla deras medarbetare.
Styrelsen

ÖPPET HUS
Nästa öppet hus blir tisdagen den 22 oktober 18.00-21.00. Kom och träffas och berätta om
sommaren och hösten som varit, läs och bläddra i böcker eller tidningar. Klubben bjuder som
vanligt på kaffe med dopp.

LUCIAKAFFE I VAKSALA SKOLA
Årets Lucikaffe blir tisdagen den 10 december (10/12) kl 18.00. med julsånger av Vaksalaskolans
sångkör, lotteri, glögg och kaffe med lussebulle.

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 gärna bilder till Leif Carlsson Vitkålsgatan 95 A
754 49 Uppsala. Bidrag lämnas senast 20/11.

STORT TACK TILL TORBJÖRN FORSMAN.
Som arrangerar Tobbes utflykt varje år.

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

Postadress Hågavägen190
752 63 Uppsala
Bankgiro 580-6906 Plusgiro 280475-5

STYRELSE
Vid årsmötet kunde ingen valberedning väljas, ingen deltagare på mötet kunde tänka sig att ställa
upp. Klubben behöver till årsmötet 2014 ersättare för vice ordförande, sekreterare, klubbmästare.
Finns det någon i klubben som kan tänkas ställa upp, meddela någon i styrelsen.

ÖVRIGT
Vill du ha en registreringsskylt UTAN Eu symbol måste du beställa detta snarast för från årsskiftet
går det inte att få detta.

UPPLANDSRUNDAN
2014 års Upplandsrundan kommer att köras den 6 juni. Mer information kommer nästa år.

