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UTSKICK DECEMBER 2019 
 
 
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2020 
 
Redan nu kan du/ni betala in medlemsavgiften för 2020. Det kostar som vanligt 200 kr 
förmedlem och 50 kr extra per familjemedlem. Inbetalningen ska vara gjord innan årsmötet i 
februari 2020. Bankgiro 580-6906. Betala INTE på plusgirot i Nordea (Glöm inte att skriva 
ditt namn eller medlemsnummer som avsändare så vi vet vem som betalat).  
Klubben kommer inte att skicka ut inbetalningskort.  

 
ÅRSMÖTE UFH 

 
Välkommen till årsmötet i Vaksala kyrkocenter tisdagen den 11 februari 2020 klockan 18.30. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Samtliga handlingar kommer finnas tillgängliga vid 
årsmötet. Klubben bjuder på kaffe med dopp. 
 
Om någon är intresserad av styrelsearbete eller någon annan funktion inom klubben får ni 
gärna lägga en email till klubben och skriva vad ni kan tänka er bidra med. Klubben har 
ingen valberedning därför gör vi på detta sätt. 
 
 
INFORMATION FRÅN MHRF 
 
Obs!Äger du en BMW från 90-talet? På grund av ökade stölder av BMW M3- och M5-bilar 
rekommenderar MHRF-för-säkringen dna-märkning, inte minst i förebyggande syfte. Läs 
mer på mhrf.se/dna-markning. /Lennart West/Handläggare 

Arbetets museum och MHRF planerar kurs för arbetslivsmuseer 

om underhåll av historiska fordon - utbildare sökes! 

Arbetets museum i Norrköping är ett ansvarsmuseum som genomför olika typer av kurser 
och fortbildning för arbetslivsmuseerna i Sverige. 
Nu ser man ett behov av en kurs för de museer som har äldre fordon, men som inte riktigt vet 
hur de ska underhålla dem och hålla dem i körbart skick. Därför vill man göra en 
testutbildning på 2 dagar för att se hur det faller ut. Inriktningen är fordon mellan 1940–
1960-tal och kursen ska vara på en övergripande basnivå med arbete i verkstad                

VÄND 



 
 

under handledning för att säkerställa driften av vårt rullande kulturarv: felsökningar, 
reparationer, underhåll, bränsle m.m. 

Plats och tidsperiod är ännu inte helt spikad, men utgångspunkten är mars månad 2020 och 
troligen på Volvo museum i Göteborg. 

Är du intresserad av att bidra med dina kunskaper? Eller vet du någon som vi borde 
kontakta? Hör då av dig till MHRFs kansli på 08-302801 och fråga efter Malin Erlfeldt eller 
Jan Tägt, eller maila till kansli@mhrf.se  så får du veta mer. Arbetets museum önskar 
återkoppling ganska snabbt, varför vi skulle vilja ha svar snarast från den som är intresserad. 

 
 
Köp (kostar 150 kr + porto) – eller läs gratis på en skärm nära dig! – MHRFs jubileumsbok 
via mhrf.se/50. 
 
INFÖR 2020 
 
Redan nu är det dags att tänka framåt inför nästkommande år och fundera på om det finns 
någon/några som kan ordna  

• Upplandsrundan (under sommaren)  
• Vi har tänkt oss att samlas den 6 juni vid Salnecke slott  
• Förhoppningsvis blir det Tobbes utflykt i juli (första söndagen i juli) 
• Upplandsmarknaden på Ekebyboda (lördagen 12 september)   
• Dagligbilsrallyt (Jerry Dåversjö arrangerar det) i oktober 

 

 

UFH önskar en God Jul och Gott Nytt År 

 

MHRF har till alla klubbar som är med MHRF delat 
ut ett exemplar av boken ”För gårdagens fordon på 
morgondagens vägar” som finns på bilden nedan. 
Boken finns för utlåning hos klubben. Vi kommer ta 
med exemplaret till luciakaffet. 
 
 


