
U P P L A N D S
F O R D O N S H I S T O R I K E R

M E D L E M S I N F O R M A T I O N  

                   

UTSKICK MAJ 2022

MARKNAD PÅ EKEBYBODA 2022

I år kommer vi att genomföra marknaden på Ekebyboda. Det blir lördagen den 10 september.

Förberedelserna börjar redan kl 12.00 torsdagen 8 september med preliminär sluttid ca 17.00.
Förberedelserna fortsätter på fredagen från kl 09.00 fram till ca 15.00. Därefter insläpp för 
försäljare fram till 20.00. Vi behöver funktionärer för att ta emot säljare fram 20.00.
På lördagen öppnar vi kl 06.00 och håller på till ca 17.00

Som ni förstår behöver vi ett 40-tal funktionärer under dessa dagar.
Alla kanske inte kan alla dagar, men vi ser gärna att ni om möjligt kan ställa upp någon tid 
under dessa dagar.
Vi kommer under JUNI skicka ut kallelse med möjlighet att själva fylla i tider och dagar 
som ni kan arbeta som funktionär.

Under dessa dagar bjuder klubben på lunch och fika.

Arbetsinsatser: 8 september börjar vi med att staka ut marknadsplatser, parkering, 
insläppsplatser för säljare och köpare samt utfartsväg.
Den 9 september fortsätter torsdagens arbete samt uppsättande av vägvisning till marknaden.
När vi sedan släpper in säljarna behövs det funktionärer tar betalt samt visar var de ska 
parkera som försäljare.
Den 10 september öppnar marknaden med insläpp av säljare och köpare från kl 06.00. Vi 
måste ha bemanning vid säljarinsläpp samt vägvisare till var säljarna ska parkera. Detta 
gäller även till köparnas parkeringsplatser.
Vi kommer från fredagen till lördagen ha en husvagnsparkering där arbetet går ut på att ta 
betalt samt hänvisa dem till var de kan parkera sina husbilar/husvagnar.

Besöksadress: Upplands Fordonshistoriker Postadress Hågavägen190 
Hågavägen 188 Håga Bycentrum 752 63 Uppsala
Hemsida: www.upplandsfordonshistoriker.se 
Mail: mail@upplandsfordonshistoriker.se Bankgiro 580-6906

  VÄND



MHRF

Från MHRF har vi  den nya 2-sidiga broschyren om MHRF-försäkringen. Den bifogas detta 
utskick. 

MHRF har aviserat att antalet Besiktningsmän kommer att bli färre till antalet. I skrivande 
stund saknar UFH Besiktningsman. Medlemmar som önskar få fordon besiktigat måste 
vända sig till närmaste MHRF-ansluten klubb.

Det kommer även bli en namnändring och ordet Besiktningsman kommer att bli 
Fordonsinspektör.

Nytt namn. Namnet Försäkringsansvarig blir Försäkringssamordnare.

UFH söker söker en ny Försäkringssamordnare. Intressenter hör av sig till Jerry på tfn 070-
2547109.

MHRF skriver att de kommer från 1 maj 2022 inte längre att ta emot och hantera 
försäkringsansökningar på papper. Beslut om detta togs av MHRF,s styrelse 2020 och 
beslutet har kommunicerats i stämmohandlingarna och i samband med stämmorna 2020 och 
2021.

Utfärdande av ursprungsintyg dröjer. Tidigast i höst kan MHRF åter utfärda
ursprungsintyg. Anledningen är nya föreskrifter som inväntas från Transport-
styrelsen. Läs mer under mhrf.se/fordon. 

6 JUNI

Den 6 juni är det dags att visa upp sina gamla klenoder. Som vanligt har vi en informell träff 
vid Salnecke slott, Örsundsbro mellan 11-15.
Som vanligt är det flera klubbar som samlas där.
Slottscafét är öppet.

UFH

Styrelsen har bestämt att byta lokal för vår verksamhet. De nya lokalerna kommer att vara 
vid Salavägen i närheten av Läby Kyrka. Vi återkommer när flytten närmar sig.

Vi kommer få en hyressänkning med mellan 60-70%. Det kommer finnas stora 
parkeringsmöjligheter för större sammankomster. Vi ser fram emot en flytt.

Med vänlig sommarhälsning Styrelsen
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