UTSKICK SEPTEMBER 2020
MHRF
Varning för falskt brev rörande erbjudande kring Albinsson & Sjöbergs
mässor
Tack vare Corvair Club Sweden har MHRF och mässarrangören uppmärksammats på att det
just nu skickas ut brev från Österrike med ett erbjudande med referens till Albinsson &
Sjöberg. Det framförs att man bara behöver kontrollera vissa uppgifter rörande klubben och
sen skicka tillbaka bilagan i ett svarskuvert med adress i Tyskland. Dock verkar detta sedan
innebära att man binder sig till ett flerårigt avtal till hög kostnad. Vi vill därför varna våra
medlemsklubbar och uppmana till att inte göra något om ni får detta brev.

KLUBBENS AKTIVITETER 2020
• Dagligbilsrallyt (Jerry Dåversjö arrangerar det) lördag 10 oktober kl 11.00, Bälinge
bygdegård. Föranmälan önskas för att inköp av kaffe med tilltugg ska räcka till alla
deltagare.
• Banan kommer bli ca 50 km mestadels på asfaltsväg. Förutom obemannade kontroller
kommer det att finnas en bemannad praktisk och teoretisk kontroll efter färdvägen.

RESERVDELAR
Till klubben har vi fått in följande information om försäljning/loppis
Lite information då min svärfar varken har mail eller facebook.
Jag vet inget forum så jag chansar med er.. Risken är (när det ska vara tomt sista sep) annars
att det mesta åker i en container...
Jag skulle, på nåt sätt behöva få ut informationen ang denna utförsäljning till intresserade.
Bertil har sålt sin verkstad och kommer att ha "loppis" på Svetsarvägen 3 Täby Kyrkby
(Lördag den 12 september kl10-17) och sälja ut reservdelar och tillbehör till äldre europeiska
bilar.

VÄND
Besöksadress: Upplands Fordonshistoriker
Hågavägen 188 Håga Bycentrum
Hemsida: www.upplandsfordonshistoriker.se
Mail: mail@upplandsfordonshistoriker.se

Postadress Hågavägen190
752 63 Uppsala
Bankgiro 580-6906

Det finns även ett par bilar (renoveringsobjekt) såsom en Austin, Clubman, SAAB 99-82 och
en Volvo 745-88 som troligen även kommer ut på blocket efter helgen.
Det finns verktyg i massor en billyft Stenhöj -99 2 pelare, kap för balkar och inventarier
karosseridelar rattar dörrar lyktor hastighetsmätare eldetaljer startmotorer förgasare och
massa annat.

Mvh Magnus Larsson

Corona pandemin
På grund av Corona pandemin är i princip alla marknader inställda eller framflyttade. Vi
hoppas att ni luftat era fordon samt att ni haft en bra sommar trots pandemin.
Vi ser ingen ljusning vad gäller att träffas och beslutat att ställa in julkaffet i december.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi kommer dock att genomföra dagligbilsrallyt. Tänk på att:
• Hålla avstånd
• Delta bara om du/ni är helt friska
• Tvätta händerna

