
 

 
Vid våra utflykter och arrangemang erbjuder klubben medlem och betalande 

familjemedlem, att delta mot fastställd subventionerad avgift.  

Endast i mån av plats kan andra (ej medlemmar) erbjudas att delta, men då mot full avgift. 

 

Våra medlemmar hälsas välkomna till följande: 
 

Onsdag 21:a oktober   Företagsbesök Högtryck  kl 18.00 
Välkommen till oss på studiebesök inom ämnet bilvård (Terminalvägen 9, Svartby). Vi 

avhandlar under kvällen lite ”basic” om tvätt, polering, olika lackbehandlingar och inte minst 

skinnbehandlingar. Det kommer att finnas kaffe och fikabröd. Bokningar för bilvård tas 

självklart emot den aktuella kvällen…            (ansvarig Unnie Malmen) 
 

 

  Erbjudande för medlemmar i NMH Övik  

  (se baksidan på detta utskick) 

 

Onsdag 11:e november Företagsbesök Öviks skärcentra kl 18.00 
Vi är välkomna till Öviks skärcentra i Gålnäs industriområde. De skär ut detaljer i de flesta 

material med hjälp av laser. En fascinerande teknik!   (ansvarig Lars Nylund) 
 

Onsdag 9:e december hJulgröt på travbanan kl 18.00 
Vi äter hjulgröt på Solänget i år! Sektionen bjuder sina medlemmar på hJulgröt med 

skinkmacka, samt kaffe o kaka. Övriga (ej medlemmar) mot avgift a´ 85 kr. Förskotts-

betalning kan göras till pg 79423-0, skriv ”hjulgröt” och ert namn.  

Begränsat antal platser, så först till kvarn……  Anmälan senast fredag 4 december! 

Anmälan via hemsidan eller till Majlis tel 0660-559 14, mobil 070-253 88 22.  
       (ansvarig Arne Fahlen)
        

Söndag 14:e februari   Årsmöte på Café UH (sal 4) kl 18.00   
Övikssektionen bjuder in till årsmöte på Café UH söndagen den 14/2 kl. 18.00 

Vi håller de sedvanliga årsmötesförhandlingarna och efter årsmötet bjuder sektionen 

medlemmarna på mat. Nomineringar till styrelseposter kan lämnas till:  

Gert-Inge Palmqvist 070-190 47 33 (valberedningen).  

OBS! De som vill äta måste föranmäla detta pga begränsat antal matplatser. 

Anmälan via hemsidan eller till Majlis tel 0660-559 14, 070-253 88 22. 

 

Medlemmar i NMH Örnsköldsvik har mot uppvisande av giltigt medlemskort rabatt 

hos följande företag:  
 

Alltank, BBM–Bengt Bergman Bilmaskiner, Lackbutiken, Mekonomen, Söderströms och 

HÖGTRYCK “Bilförädlingsproffsen” 

 
Spara detta meddelande eller skriv in i din kalender! Se även på hemsidan för senaste 

information om träffar mm. www.nmh.se 

ÖÖRRNNSSKKÖÖLLDDSSVVIIKK  
 

http://www.nmh.se/


 

 
 

        När kvalitet har en betydelse                         

                                                     
 

Vill du glänsa lite mer? 
 

Vi på Högtryck utför allt inom bilvård, så som en vanlig handtvätt, invändig 

städning till mer avancerade lackbehandlingar mm.  

  

Nu vill vi på Högtryck ge alla medlemmar i Norrlands Motorhistoriker ett 

bra erbjudande! 

 

Vi erbjuder er 10 % rabatt! 

 
Handtvätt personbil 300: -  Interiörservice  800: - 

Motortvätt 330: -  Kemtvätt framstol 360: -/st 

Toughguard 18 mån  3400: -  Kemtvätt baksäte 530: - 

Topguard 12 mån 2600: -  Läderrengöring/beh 1260: - 

Polering  2100: -  Textilskydd framstol 440: -/st 

Glassguard 800: -  Textilskydd baksäte 610: - 

    
Priser inkl. moms 
 

Vi gör reparationer och infärgningar av lädersäten! 

Vi säljer även oljor till motorer, växellådor etc., av märket Gulf, till 

mycket konkurrenskraftiga priser! 

Vi har också hyrbilar till ”vrakpriser”, under namnet Rent A Wreck! 

 

Välkommen att läsa mer på vår hemsida  

www.hogtryckhb.se och www.rent-a-wreck.se/?hyrbil=ornskoldsvik  

eller ring oss på 0660-178 10.  

 

Vill Du hellre hälsa på så är du välkommen att göra det på Terminalvägen 9, på 

Svartby handelsområde.  

 

Vi finns på Facebook, ”gilla” Bilförädlingsproffsen HÖGTRYCK! 

 

Högtryck, när kvalitet har en betydelse.                 

 

Med vänlig hälsning 

Thomas Östman med personal 
 

http://www.hogtryckhb.se/
http://www.rent-a-wreck.se/?hyrbil=ornskoldsvik

