
 

Våra medlemmar hälsas välkomna till följande aktiviteter 
under sommaren 2016: 

 
11:e maj   Besök på AB Svensk Bilprovning 
Vårt numera årliga besök på AB Svensk Bilprovning i Övik, här kommer att finnas möjlighet att besikta sitt 
veteranfordon (ingen föranmälan), ca 20 fordon kommer att hinnas med under kvällen. Om någon har en specifik 
fråga som önskas svar på, skicka den till: Ansvarig: Börje Näsman tel 070-235 63 67 

 
18 maj  Vårupptakt kl 18-21 (onsdag) 
Vi startar sommarsäsongen som brukligt med en träff på Själevads Friluftscentral med våra fordon i god form inför 
sommarsäsongen. Grillning av hamburgare mm.  Josefine Andersson, reporter för Classic motor kommer för att 
skriva ett reportage. Ta med medlemskort. Ansvarig: Pia Molin tel 070-636 73 29 
 

30 maj  Minnenas afton (måndag) 
För femte året och i samarbete med Örnsköldsviks kommun/Välfärdsförvaltningen och Rotary organiserar vi i  
NMH Övik skjutsen till och från BRUX för personer boende på servicehusen i Ö-vik. Har du ett lämpligt fordon  
och är intresserad av att göra en insats för att glädja våra äldre i kommunen? 
Hör då av dig till Unnie tel 070-354 41 09 
 

5 juni   Öppet hus på Friluftscentralen 10-16 (söndag) 
Öppet hus under dagen med olika “prova på” aktiviteter från föreningarna i Själevads friluftscentral. NMH Övik 
deltar med “fin-bilsparkering”, välkommen att visa upp era veteranbilar/MC/Mopeder under dagen.   
Öppet från kl 11. Ansvarig: Börje Näsman 070-235 63 67 
 

6 juni   Örnstråkets 20-års jubileum 
Måndagen 6:e juni på Nationaldagen går den tjugonde upplagan av “Örnstråket”, därför satsar vi i år på ett extra 
påkostat och minnesvärt “ALLA TIDERS RALLY”. Anmälan och information se hemsidan www.nmh.se  
 
Start från Fjällräven center i Örnsköldsvik – Samling och registrering kl 0830 – 0930 -  
Första start kl 1000 Startavgift: 100 kr - Startavgiften betalas via PG 794 23-0, glöm ej skriva in namn  
och bostadsort i OCR-fältet. Mat för två personer ingår och serveras vid målgång.  
Mat för övriga: vuxna 100 kr, barn 50 kr (upp till 12 år).  
Sista dag för anmälan och betalning 30 maj 2015. Kom gärna i tidsenlig klädsel. Premieras!  
 
Anmälan/Information: Niklas Nyström tel 070-669 91 79 (efter kl 18), eller e-mail duetter@gmail.com 
 

18 juni    KLASSIKERTRÄFF – Olofsfors bruk i Nordmaling (lördag) 
Gemensam resa till KLASSIKER-träffen i Olofsfors. Samling/Avfärd kl 09.00 från bilprovningen norra utfarten. 

På programmet i år står bilpresentation som leds av tidningen KLASSIKER, tipspromenad, design- och 
modellbilsutställningar och dessutom är det öppet i de olika bruksmiljöerna som masugnen och 
stångjärnshammaren. Ansvarig: Arne Fahlén tel 070-575 05 20 

 

8 oktober   Bussresa till: Arnolds bilmuseum, Klockhuset och BOX Whiskey 
Höstens bussresa går även i år söderut, mot Ramvik och Arnold Sundströms samlingar av bilar i både stor och 
liten skala. Nytt sedan förra besöket är en avdelning med modellflyg, samt Jaguarhuset. Hos Arnold får vi 
förmiddagsfika i hans trevliga nostalgifik. Därefter styr vi kosan mot klockhuset i Skadom för att bese klockor i alla 
dess skepnader. Mat äter vi på BOX destilleri, för att därefter bli guidade i fabriken för whiskeyframställning. Efter 
guidningen blir det tillfälle för de hugade att prova deras produkter.  
Klubben står för resa och entréer men ni får själva köpa mat på Box (130 kr) samt ev. dryck.  
Avresa från arenaparkeringen med Nordgrens buss kl. 08.00 Ansvarig: Lars Strand tel 073-066 40 50  
 
Anmälan via formulär på hemsidan eller till: Maj-Lis tel 0660-559 14, 070-253 88 22 

http://www.nmh.se/
mailto:duetter@gmail.com


 

Onsdagsträffar 2016 den 8 juni – 31 augusti, kl 1800-2100 på Själevads Friluftscentral 
Välkommen till våra onsdagsträffar på Själevads Friluftscentral. Vi träffas på onsdagar under juni-augusti mellan kl 
18-21. Parkering för våra veteranfordon har vi på stora gräsplanen, och även det för i år nya området bakom 
grillkåtan. Fika till försäljning finns i cafeterian fram till kl 21.00.  
 

Den 13:e juli samt 3:e augusti ca kl 18.30- i samband med onsdagsträffen bjuder 

NMH Övik sina medlemmar på ”En flott tur på älven”, vi kommer att nyttja flotten 
på FC för de som vill åka en tur, anmälningslistor finns i cafeterian på FC 
(begränsat antal platser, så först till kvarn!  
Tag med ditt medlemskort! 
 
Frågor besvaras av Arne Ögren tel 070-522 09 43 

 

Med gemensam avfärd från Själevads friluftscentral kl 1800 gör vi utflykter 
följande onsdagar (se nedan): 
 
15 juni Vi gör ett “hemma hos”- besök hos Björn och Pia i Happsta. Här blir det öppet hus hela  
 kvällen och vi är välkomna att gå runt och kika i garagen och lönnkrogen “Skitiga duken”. 

I lönnkrogen kan man sitta ner och dryfta gemensamma intressen, samtidigt som man intar sitt fika. 
Som vanligt bjuder sektionen på fikat! Gemensam avfärd från Själevads friluftscentral kl 18. 
Ansvarig: Lars Wallgren tel 070-298 20 40 

 
6 juli  Stadsrally – ett mindre rally där man skall hitta kontroller i och runt Örnsköldsvik.  
 Start och målgång vid grillkåtan på Själevads friluftscentral, samling kl 18. Klubben bjuder på fika!  
 Ansvarig: Bertil Nordin tel 070-2768734 

 
20 juli Bruksmuseet Köpmanholmen  

Bruksmuséet är ett gammalt brukssamhälle som tillkom på 1860-talet då en ångsåg  
byggdes vid Nätraåns utlopp i havet. Industrin utökades 1907 med en sulfitfabrik och 1930 med en 
sulfatfabrik. Familjen Hedberg ledde företaget, Forss AB, i tre generationer från 1896 och fram till 
1960-talet. Samling på Själevads friluftscentral för gemensam avfärd till Köpmanholmen kl 18.00. 
Ansvarig: Arne Fahlén tel 070-575 05 20 

 
10 augusti Fiskevistet och surströmmingsmuseét 

Vi åker den snirkliga vägen till Skeppsmaln och gör ett nedslag i det lilla fiskarsamhället.  
Vi besöker surströmmingsmuseét och de övriga utställningarna. Restaurangen har öppet.  
Gemensam avfärd från Själevads friluftscentral kl 18. 

 Ansvarig: Catarina Thors 070-357 25 26 
 
 

6 aug  Mopedrallyt Blåröken samling kl 10.00 på Själevads Friluftscentral 
Ta fram gammoppen ur gömmorna och kör Bottnia moppers egna rally BLÅRÖKEN. I samband med mopedrallyt 
arrangeras en träff för EPA-traktorer (ingen föranmälan) på Själevads Friluftscentral.  

 
Anmälan sker till: 

Börje Näsman mobil 070-235 63 67, eller borje.gittan@telia.com 

Ange ditt namn, samt märke/årsmodell på mopeden som du ska köra. 
 
 Ansvarig: Börje Näsman 070-235 63 67 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Medlemmar i NMH Övik har mot uppvisande av giltigt medlemskort och mot kontant betalning rabatt hos följande 

företag:  ALLTANK AB, BBM – Bengt Bergman Bilmaskiner AB, Flügger färg (kundnr 28992), HARJUS, Lackbutiken,  

 MEKONOMEN, NKM - Norrlandskustens Maskinhandel, OKAY! (kundnr 568952), Svenska Batterilagret,  

 SÖDERSTRÖMS Motor AB, Yngve Norbergs Däck, Själevad 

 

 
Se hemsidan för uppdaterad information om träffar mm. www.nmh.se 
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