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UTSKICK SEPTEMBER 2018 
 

 
Marknad Ekebyboda 
 
Lördagen den 8 september 2018 var det dags för den årliga Uppsala Marknad på 
Ekebyboda. 
 
Anslutningen av funktionärer var bra och förberedelserna inför säljarnas ankomst på 
fredagen hanns med. Peter Sundberg som marknadsgeneral hade även i år ett stort ansvar för 
marknadens helhet. Även övernattande husbilsgäster på den särskilda parkeringen fylldes på 
och var till slut fullbelagd. 
Ett 60-tal säljare kom på fredagen och på lördagsmorgon kom det ytterligare 184 stycken. 
Den planerade säljytan räckte till, men det var inte mycket plats kvar. Bilparkeringarna 
fylldes på i rask takt, likaså MC, moped- och cykelparkeringarna. Totalt kom det 2043 bilar 
och 111 MC/mopeder/cyklar. 
Vi hade besök och särskild parkering för A-fordklubben och Studebaker klubben. 
Besökarna uppskattade särskilt den service som Kjell och Ove Pettersson hade vad beträffar 
transport av tungt gods från säljare till parkering. 
Östra Aros MCK och Börje SK hanterade mathållningen på ett mycket bra sätt. Medlemmar 
från Börje SK hjälpte också till vid parkeringarna. 
 
Stort tack till alla medverkande som på ett mycket effektivt och bra sätt genomfört ännu en 
marknad på Ekebyboda. 
 
Dagligbilsrally 
 
Den 20 oktober 2018 kommer dagligbilsrallyt att genomföras. Start och mål är förlagt i 
Skyttorp. Arrangör är fjolårets vinnare Christer Blom (018-352183) 
Samling vid idrottsföreningens klubblokal Knypplanvägen 11 klockan 10.00. 
 

Luciakaffe 
 
Årets luciakaffe med lotteri kommer som vanligt att vara i Vaksala kyrkocenter. Datum för 
luciakaffet är tisdagen den 4 december kl 18.00. 
 
  VÄND 



MHRF:s Årsmöte 
 
Årets årsmöte i MHRF kommer att genomföras i Norrköping den 20 oktober på Scandic 
hotell. Varje klubb får skicka 2 deltagare. Från UFH åker Jerry Dåversjö och Gunnar 
Wiksten. 
 
MAWIK 
 
Medlemssystemet MAWIK är nu i gång. Med detta utskick följer en instruktion hur du/ni 
kan registrera er och/eller ändra uppgifter etc. 
Har du inte tillgång till ditt medlemsnummer kan du kontakta någon av nedanstående 
personer så tar de fram ditt medlemsnummer. 
Bertil Björkman 070-6599808 
Gunnar Wiksten 070-3985626 
Bo Aspman 070-5589853 
 
 
Julhälsningen 2018 
 
Ni som varit på rally, träffar, utställningar eller andra intressanta sevärdheter, skriv några 
rader till julhälsningen. Även bilder kan bifogas. 
   
Skicka World-fil med text och foton i JPG-format till: leif43.carlsson@gmail.com  senast 15 
oktober. Leif kan nås på 018-250832 alt 070-3235144. 
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