
 

Program NMH Övik - våren 2016 
Våra medlemmar hälsas välkomna till följande:  

 

 
 

 Varsågod! 
 Här kommer ditt nya  
 medlemskort för 2016! 

 
 
 
 

Söndag 14:e februari  Årsmöte på Café UH (sal 4) kl 18.00  
Övikssektionen bjuder in till årsmöte på Café UH söndagen den 14 februari kl. 18.00. Vi håller de 
sedvanliga årsmötesförhandlingarna, efter årsmötet bjuds våra medlemmar på mat. Nomineringar till 
styrelseposter kan lämnas till: Gert-Inge Palmqvist 070-190 47 33 (valberedningen).  
 

OBS!  På grund av begränsat antal matplatser är det föranmälan som gäller,  

senast söndag 7:e februari vill vi ha er anmälan.  Ni anmäler er till: 
 Majlis tel 0660-559 14, 070-253 88 22 eller via formulär på hemsidan. 

 
 

Lördag 19:e mars Bussresa till Lycksele för årsmöte och Skogsmuseét. 
Bussresa från Övik till moderklubbens årsmöte i Lycksele, där får vi först visning på Skogsmuséet vid Gammplatsen.  
Därefter vidare till Ansia där vi bjuds på lunch och sedan årsmöte (moderklubben bjuder på maten).  

 
Avgång med buss från parkeringen på Fjällräven arena kl 07.00 med Nordgrens Buss.  
Bussresan bjuder sektionen sina medlemmar på! 
 
Boka resan senast 13 mars på hemsidan eller till Majlis tel 0660-559 14, 070-253 88 22 
 

 

Onsdag 20:e april Företagsbesök hos Intek, Batterilagret och Alenius inc 
Kl 18 gör vi ett besök hos några av företagen på Hästmarksvägen - INTEK (med drivmedel, svetsar 
verktyg),  Batterilagret (som kan tillgodose bilrenoveraren med fräscha batterier) samt Alenius inc. som 
fixar brodyren på dina kläder (eller varför inte i klädseln på ditt fordon). Och naturligtvis blir det fika!   
 
 

Onsdag 11:e maj  AB Svensk Bilprovning 
Vi gör ett återbesök på AB Svensk Bilprovning i Örnsköldsvik, där kommer det att finnas möjlighet att 
besikta sitt veteranfordon under kvällen (ingen föranmälan). De som vill besikta sitt fordon får en 
“kölapp” och tas sedan om hand i tur och ordning (ca 20 fordon kommer att hinnas med under kvällen).  
 
Om någon har en specifik fråga som önskas svar på, skicka den till:  
Börje Näsman tel 070-235 63 67 (borje.gittan@telia.com), då vidarebefordrar han frågan.  
Självklart bjuds det på fika!  
 
 

    Läs även på nästa sida 

mailto:borje.gittan@telia.com


 
 
 
 

Onsdag 18:e maj  Vårupptakt på Själevads Friluftscentral kl 18.00  
Den nu traditionella upptakten av sommarsäsongen på Friluftcentralen med musik, fika,  
grillning och våra glänsande klenoder klara för sommaren. Sektionen bjuder sina medlemmar på 
hamburgare så tag med ditt medlemskort!  

 
 

Måndag 30:e maj Minnenas kväll  
Nmh Övik i samarbete med Rotary och Öviks kommun, åter igen anordnas "Minnenas kväll" på Brux, vi i 
NMH organiserar skjutsen till och från Brux för personer boende på servicehus i Ö-vik. På Brux bjuds alla (inklusive 
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 Unnie tel 070-354 41 09  

 
 

Måndag 6:e juni  Örnstråket 20 år ”Jubileumsrally” 
I år satsar vi på ett extra påkostat och minnesvärt rally eftersom Örnstråket firar 20 år.  
Boka detta datum redan nu.  
 
Mer information om detta kommer senare! 
 

 

Spara detta meddelande eller skriv in i din kalender! 
Se även på hemsidan för nya uppdateringar samt information om 

träffar/aktiviteter som andra anordnar. 

 
 

www.nmh.se 

 

 

 

Kontaktuppgifter till Norrlands motorhistoriker Örnsköldsvik: 
 
Ordförande Roland Sjölander tel 070-553 79 01 
Sekreterare Lars Strand  tel 073-066 40 50 
Kassör Arne Fahlén  tel 070-575 05 20 
 
e-mail nmh_ovik@nmh.se   

Medlemmar i Nmh Örnsköldsvik har mot uppvisande av giltigt medlemskort 
rabatt hos följande företag:  
 

 
Alltank, BBM–Bengt Bergman Bilmaskiner, Flügger färg, HARJUS, Lackbutiken, Mekonomen, 
Söderströms, Yngve Norbergs Däck, HÖGTRYCK “Bilförädlingsproffsen”, NKM och Svenska Batterilagret. 

http://www.nmh.se/
http://flugger.se/
http://www.harjus.se/
http://www.norbergsdack.se/

