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UTSKICK OKTOBER 2019 
 
 

 

MARKNAD EKEBYBODA 
 
Lördagen den 14 september 2019 var det den årliga Uppsala Marknad på Ekebyboda. 

44:e i ordningen. 

Ett 50-tal funktionärer deltog i förberedelserna och genomförandet. Mycket stort tack till 
samtliga funktionärer. Utan er hjälp blir det ingen marknad. 
Vädret i år var mycket bra och redan vid 05.30 kom de första besökarna. Antalet bilar som 
parkerade var 2.030 st. Det kom 92 st MC/mopeder, 292 säljare och 47 övernattare på den 
”camping” som fanns. Klubben fick som vanligt hjälp av Östra Aros MC och Börje 
sportklubb. De hade försäljning av mat och dryck. 
 

De som arbetade fyra timmar eller mer inbjöds till en aktivitet tillsammans med 
respektive/vän. Totalt 38 personer var med på resan som i år hade ett första stopp vid 
Norrtälje bränneri. Där fick gruppen reda på hur alkoholfri glögg samt brända och 
destillerade drycker tillverkades. De som ville provsmaka dryck tillsammans med lite smärre 
tilltugg fick till möjlighet att för en lite summa pengar göra det. 
Det andra stoppet var på Rådmansö och besök hos en familj som hade byggt upp ett museum 
från en gammal lanthandel och från bensinstationer. Till det en lite privat utställning om 
racingföraren Ronnie Pettersson. 
På Marholmen inmundigades lunch. 
 
MHRF ÅRSMÖTE 
 
Den 19 oktober 2019 kommer Jerry Dåversjö och Gunnar Wiksten att representera UFH vid 
MHRF:s årmöte som kommer att genomföras i Sollentuna. 
 
LUCIAKAFFE 
 
Den 5 december 2019 är det dags för årets Luciakaffe. Som vanligt är det i Vaksala 
kyrkocenter. Samling 18.00. 
Det blir sedvanligt luciakaffe med glögg och tilltugg. Lotter med ”fina” priser. 
 
 
 

   VÄND 



 
 

JULHÄLSNING 
 
Julhälsningen är en tidning som bara ges ut till UFH:s medlemmar i december och är 
producerad av er som medlemmar. De som har varit med på olika aktiviteter under året kan 
skriva och skicka in bidrag. Av Leif Carlsson som sammanställer inkommet material och 
ordnar tryckning av tidningen, har vi fått följande information. 

Bidragen skall vara nedanstående adress tillhanda senast 10 oktober. 
Du som tänker lämna bidrag till Julhälsningen gör detta genom att skriva text i ett World-
dokument, du behöver inte välja storlek eller stilval på texten. Foton ska du inte montera in i 
filen, bifoga dessa separat i JPEG-format 300 dpi upplösning och kom ihåg att skriva text till 
fotona. Om du har pappersfoton som behöver scannas så skickar du dessa brevledes till 
nedanstående adress. 
 
mejl: leif43.carlsson@gmail.com 
tel: 070 630 59 94 alt 018 25 08 32  
adress: Leif Carlsson 
Vitkålsgatan 95 A 
754 49 Uppsala 
 
 

UTSKICK TILL MEDLEMMAR 
 
Utskicket till UFH:s medlemmar sker antingen per e-post eller vanligt brev. 
 
Brevutskick 

 

Vi vill ha färre utskick med brev och vädjar därför till de som idag får sådana utskick att om 
möjligt gå över till utskick via e-post. 
Hur kan du ändra utskicket? 
Logga in på MAWIK och gör dina ändringar. Det är både enkelt och snabbt gjort. Så snart 
du lagt in en e-postadress blir utskicket automatiskt överfört till det utskicket. Har du 
problem att komma in i MAWIK-registret kontakta Bertil Björkman på 
bertilrimbo@gmail.com 
 
e-post utskick 

 
Vid varje utskick blir det 1-2 e-postadresser som är fel, det är inte mycket men blir ett visst 
merarbete för oss. Det kan vara så att vi måste via telefon få tag på medlemmen.               
Utskicket som görs med fel e-postadress når inte medlemmen och pga. tidsåtgången (tar 2-3 
timmar) vid utskicket kan medlemmen bli utan månadsinformation, vilket inte är bra. 
Vi vill därför att de som byte/ändrar sin e-postadress gör ändring i MAWIK också. 
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