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Örnsköldsvikssektionen  

  
 

VÅREN 2015 

 

Våra medlemmar och deras familjer hälsas välkomna till följande: 
 

18:e mars Däckservice norra utfarten kl 18.00 (onsdag) 
 

Välkommen till Däckservice! Håkan och en representant från Nokian visar däck samt svarar på era 

frågor om däck för veteranbilar mm. Mats Westman kommer att visa hur en framvagnsinställning går 

till. I sedvanlig ordning bjuds det på fika. (Ansvarig: Börje Näsman 070-235 63 67) 

 

21:a mars Moderklubbens årsmöte (lördag) 
 

Övikssektionen ordnar bussresa till moderklubbens årsmöte som i år arrangeras av Kramforssektionen.  

09:30  - Avgång från Fjällräven center. 

12:00  - Lunch på Hemsö Fästning. 

13:00   - Årsmöte, därefter guidad visning av fästningen, sedan kaffe och kaka. 

 

Föranmälan till bussresa och årsmöte lämnas till Kebbe tel 070-331 33 81 (senast 14/3).  

Sektionen i Örnsköldsvik bjuder sina medlemmar på bussresan.  

Observera att annonsen i Veteran-Aktuellt ej stämmer angående tid och plats för mötet. 

 

22:a april Besök Bilprovningen kl 18.00 (onsdag) 
 

Vi gör ett besök på Bilprovningen där de kommer att genomföra några besiktningar och ge tips på vad 

vi bör förbereda inför besiktningen. Har du en besiktningsbefriad bil (före 1950) är du välkommen att 

göra bromsprov inför sommarens fröjder.  

Anmäl till Börje om du vill göra bromsprov. (Ansvarig: Börje Näsman 070-235 63 67) 

 

 20:e maj Vårupptakt kl 18.00 (onsdag) 
 

Vi startar som vanligt sommarsäsongen med vår årliga ”Vårupptakt” på Själevads Friluftscentral med 

musik, hamburgare och massor av fina fordon redo för sommarens begivenheter. Välkomna! 

 

6:e juni Örnstråket  
 

På nationaldagen kör vi som brukligt Örnstråket.   

Boka in detta datum i din kalender!  

Mer information om detta kommer på hemsidan samt i senare 

utskick. 

 

 Onsdagsträffar 10/6 - 26/8 kl 18.00 Friluftscentralen 
 

Onsdagsträffar tillsammans med mopedsektionen på Själevads Friluftscentral.  

Tiden är kl 18.00 och där finns fika till försäljning och bra parkeringsmöjligheter för våra fordon. 

 

Onsdagsutflykter  planerar vi att göra 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 5/8, 26/8 

 

 

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


