
 

 

NORRLANDS 
MOTORHISTORIKER 

Örnsköldsvikssektionen  

 

Sommaren 2015 

 

Våra medlemmar och deras familjer hälsas välkomna till följande: 

 

 20 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. ta med medlemskort.  
Ansvarig:   Lars Strand 073-066 40 50 
 

 30 maj  Veteranfordonsträff Faresta bygdegård kl 12-15 (lördag) 

Vi är återigen inbjudna till Faresta bygdegård och deras veteranfordonsträff, vi besöker dem med våra bilar och 
mopeder, lördagen den 30 maj mellan kl. 12.00 och 15.00. 
 

1 juni   Minnenas afton Ö-vik (måndag kväll)  
I samarbete med Rotary och för fjärde året i rad, organiserar vi skjutsen till och från BRUX för personer boende 
på servicehus i Ö-vik. Har du ett lämpligt fordon och vill hjälpa till med detta?  
Hör då av dig till:  Roland tel 070-553 79 01 eller Unnie tel 070-354 41 09 (kväll) 
 
 

6 juni    Örnstråket  
Ett “ALLA TIDERS RALLY”, anmälan och information - se hemsidan www.nmh.se  
Start från Fjällräven center i Örnsköldsvik (samling/registrering mellan kl 08.30–09.30), första start kl 1000 
 
Startavgift: 300 kr (betalas via pg 79423-0 senast 28 maj), glöm ej skriva ert namn och bostadsort i OCR-fältet.  
Mat för två personer ingår och serveras vid målgång, extra matbiljett - vuxna 100 kr, barn 50 kr (upp till 12 år).  
 
SISTA DAG FÖR ANMÄLAN OCH BETALNING 28 MAJ 2015. Kom gärna i tidsenlig klädsel. PREMIERAS!  
Information:  Niklas Nyström tel 070-669 91 79 (efter kl 18), eller e-mail duetter@gmail.com 

 

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


 

13 juni    KLASSIKERTRÄFF – Olofsfors bruk i Nordmaling (lördag) 

På programmet i år står bilpresentation som leds av Klassiker, tipspromenad, design- och modellbilsutställningar 
och dessutom är det öppet i de olika bruksmiljöerna som masugnen och stångjärnshammaren. Se hemsida för 
info: www.klassiker.nu/olofsforsmotor 
 

Onsdagsträffar 10 juni – 26 augusti kl 18-21 på Själevads Friluftscentral 
Onsdagsträffar med mopedsektionen vid Friluftscentralen i Själevad. Cafeterian håller öppet fram till kl 2100.  
Utflykter gör vi dessa onsdagar (se nedan) med avgång från Själevads Friluftscentral kl 1800 
 

1/7 Stadsrally – ett mindre rally där man skall hitta kontroller i och omkring Örnsköldsvik.  

Samling på Själevads friluftscentral kl 18 (start och målgång på Själevads friluftscentral).  
Som brukligt bjuds det på fika!  
Ansvarig Kent Lindberg tel 070-346 62 44 
 

8 juli  50-tals-träff på Nätra hembygdsgård 8 juli –  

En kväll kväll med tema “50-tal” på Nätra hembygdsgård. Det kommer att bjudas på  
50-tals-musik från scenen, frågeslinga med 50-tals-tema, servering/försäljning av både  
korv med bröd och hamburgare med tanke på temat.  
Ansvarig: Thomas Nyberg 070-245 05 31 

 

15/7  BilCafe sidensjö bygdegård Grindnäset.   
Vi gör ett återbesök besök i Sidensjö Bygdegård (i Grindnäset) och deras populära “Bilcafé”. 
Gemensam avfärd från Själevads friluftscentral kl 18. En garanterat trevlig kväll med gott hembakt 
fika i bygdegården. Kör mot Grindnäset, vid Preem på höger sida av vägen ligger Bygdegården.  
Ansvarig Gerhard Nordin 070-305 79 64 
 

5/8 VeteranbilsCafé med bagageluckeloppis på Bruksgodset i Banafjäl 
Vi gör ett återbesök på det trevliga Bruksgodset i Banafjäl. Även i år passar vi på när de har sin 
bagageluckeloppis, passa på att fynda eller sälj det du inte behöver. Eller gör ett besök i deras 
väldoftande café. Gemensam avfärd från Själevads friluftscentral kl 18.  

  Ansvarig: Ulf Olsson tel 070-269 80 30 
 

26/8 Besök hos Ricklunds möbelhantverk i Västerhus  

Vi gör ett besök i snickeriet där vi blir mottagna av Birgitta Ricklund, hon är utbildad möbel-
hantverkare och har varit verksam i yrket ca 10 år. Hennes arbeten går i samisk stil och för att 
behålla temat bjuds därför på varm (eller kall) dryck och hemgjorda renklämmor.  
Ansvarig: Unnie Malmén 070-354 41 09 

 
 

15 augusti  Mopedrallyt Blåröken samling kl 1000 på Själevads Friluftscentral 
Ta fram gammoppen ur gömmorna och kör mopedsektionens egna rally BLÅRÖKEN. Anmälan och information på 
Bottnia moppers hemsida. (länk från www.nmh.se)  
Ansvarig:  Börje Näsman 070-235 63 67 
 
I samband med mopedrallyt arrangeras en märkesträff för Cadillac bilar på Själevads Friluftscentral.  
Ansvarig:  Björn Johansson tel 072-721 14 16 
 
 

19 sept  Bussresa till Härnösands bilmuseum samt Härnö gin  
Vi besöker nyöppnade ”Härnösands bilmuseum”, därefter lunch till självkostnadspris på ”Highway hotell”. Efter 
maten tar vi oss an Härnö Gin där vi får en guidad visning, de som vill kan även få ett smakprov (önskar ni ett 
smakprov måste detta anges i anmälan). Som vanligt bjuder klubben på entre´ och bussresa men ni får själva stå 
för maten. Vi åker från Fjällräven Arena Övik kl 08.30. Anmälan o frågor till Lars tel 073-066 40 50 
 

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

http://www.klassiker.nu/olofsforsmotor
http://www.nmh.se/

