
 

 

NORRLANDS 

MOTORHISTORIKER 

Örnsköldsvikssektionen  

 

Sommaren 2014 
 

Våra medlemmar och deras familjer hälsas välkomna till följande: 
 

  Sommarutflykter till Gammlia och Highway hotel 

Under sommaren 2014 kommer vi att ordna två utflykter till våra grannstäder Umeå och Härnösand. I Umeå skall vi besöka Gammlia och 

deras motor träff en onsdag med bra väder. I Härnösand skall vi åka till Higway hotels Classic Car- & MC-träff där ni kan ta en fika eller äta 

något från “Raggarmenyn”. Detta sker en torsdag då väglaget är det rätta!  

Tid och datum till dessa utflykter  kommer i ett SMS, på hemsidan samt på mail till de som lämnat mailadress. 

 21:a maj  Vårupptakt kl 18.00 (onsdag) 
Vi startar sommarsäsongen med ett trevligt jippo på Friluftscentralen och hoppas på att upprepa fjolårets succe med hundratals besökare. Ta 

med ditt vårrustade fordon och njut av alla pärlor i nyputsat skick. Vi kommer att utnyttja Friluftscentralens faciliteter med grillning och fika, 

cafeterian håller öppet för vår skull denna kväll. Ansvarig: Enar Sjölander tel 0660-51368 eller 073-073 87 82 

24:e maj  Invigning av NBC i Gottne och deras nya lokal  
Vi är inbjudna att deltaga vid NBC i Gottne lördagen den 24 maj då de har en invigning av sin nya lokal., vi kommer att ha en egen 

”finbilsparkering”. NBC Nolaskogs Biståndscenter är en hjälporganisation som ligger i Gottne, de samlar medel för hjälpverksamhet 

genom bla. Loppis och café. Vi samlas i Gottne kl 11. 

2:e juni  Minnenas kväll 

Rotary i samarbete med NMH Övik anordnar "Minnenas  kväll" på Brux måndagen den 2 juni, vi i NMH organiserar skjutsen till och från 

Brux för personer boende på servicehusen i Ö-vik. På Brux bjuds alla inkl chaufförer på fika, underhållning och en stunds gemenskap.  

Har du ett lämpligt fordon och är intresserad av att göra en social insats för våra äldre i kommunen?  

Hör då av dig till Roland tel 070-553 79 01 eller Unnie tel 070-354 41 09 

6:e juni  Örnstråket  
På nationaldagen, se annons på baksidan. 
 

  Onsdagsträffar 12/6-28/8 kl 18.00 Friluftscentralen 
Onsdagsträffar på Själevads Friluftscentral med mopedsektionen. Där finns fika till försäljning i cafeterian och bra parkeringar. 

Utflykter gör vi dessa onsdagar med avgång från Friluftscentralen kl 18.00 
 

18/6  Vi är välkomna till "Sidensjö Bambinos" MC Café i Sidensjö bygdegård, självklart är även bilburna välkomna!  

 Bygdegården ligger i Grindnäset mitt emot PREEM-macken.  

 Avfärd från Själevads Friluftscentral kl 18. Ansvarig: Jan och Catarina Thors tel 070-272 59 01  

 

2/7 Ett mindre stadsrally som vi åker på vägar i och runt Örnsköldsvik. Vi utgår från Själevads Friluftscentral kl. 18.  

 Fika vid målgång. Info/ansvarig: Kent Lindberg tel 0660-51628, 070-346 62 44  

 

16/7 Denna onsdagskväll åker vi till Sidensjö bygdegård i Grindnäset på deras bilcafé (mitt emot Preem).  

 Caféet har öppet mellan kl 18-21 och självklart bjuds alla chaufförer även i år på en fika vardera. 

Gemensam avfärd från Själevads Friluftscentral kl 18. Ansvariga: Christer Nilsson & Lena Nordin tel 073-714 34 68  
 

23/7 Vi gör ett återbesök på det trevliga Bruksgodset i Banafjäl. Även i år passar vi på när de har sin bagageluckeloppis.     

 Varför inte fylla bagaget och passa på att sälja lite gamla hyllvärmare. Vi åker från Själevads Friluftscentral kl 18  

  Loppisen börjar vid kl 17, så ni som vill sälja eller göra de vassaste fynden kan ju åka direkt. Ansvarig: Lars 073-066 40 50   
 

6/8 Vi åker till kajen i Köpmanholmen och besöker deras café, ser på när MF Ulvön ger sig ut på sin färd mot Ulvön.  

 Avfärd från Själevads Friluftscentral kl 18 Ansvarig: Ulf Olsson tel: 070-269 80 30  

 

20/8 Vi gör ett besök på NBC i Gottne där de håller kvällsöppet för oss med nybakt bröd i caféet. Ansvarig: Lars 073-066 40 50  
 

14:e juni  Motorträff på Olofsfors bruk 
Lördagen den 14 juni är alla intresserade välkomna till Olofsfors Bruk för en motorträff. Träffen startar kl 10 och håller på till kl 15. För mer 

info kontakta Anders Linné på tel 070-080 37 31 eller se hemsidan http://norrland.saabklubben.se/ 

Arrangör: Svenska Saabklubben, Norrlandssektionen i samarbete med Umeås Jaguarer och Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum.  
 

16:e augusti  Mopedrallyt Blåröken /Mustangträff kl 16.00 (lördag) 
Ta fram ”gammoppen” ur gömmorna och kör mopedsektionens egna rally BLÅRÖKEN. Anmälan och information på Bottnia moppers 

hemsida, (länk från www.nmh.se/ovik). I samband med mopedrallyt är det en märkesträff för Ford Mustang på Själevads Friluftscentral.  

På kvällen är grillkåtan bokad samt grillarna värmda för ett gemensamt knytkalas. Ansvarig: Börje 070-235 63 67 

. 

20:e september  Bussresa till Stornorrfors kraftverk 
Vid årets höstresa åker vi till Stornorrfors kraftverk för en guidad visning i ett av Sveriges största vattenkraftverk. Vi åker från Bilprovningen 

kl. 10 för vår färd norrut. Mat intas på Brännlands värdshus. Frågor och anmälan Lars 073-066 40 50 eller Kebbe 070-331 33 81 

 

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

http://www.nmh.se/ovik
http://www.nmh.se/ovik


 

 

 

 

 

 
 

Länk till anmälningsformulär: 

 
https://docs.google.com/forms/d/1MagSCXm1vHeNE8Yv4SiqY7aei8eD5oS2uXNG-9YIHjk/viewform?usp=send_form 

https://docs.google.com/forms/d/1MagSCXm1vHeNE8Yv4SiqY7aei8eD5oS2uXNG-9YIHjk/viewform?usp=send_form

