
 

 
 

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. 
 

Viktig information angående brevutskicken 
 
För att spara portokostnad kommer brevutskicket i fortsättningen att skickas som ett sms (med en länk 
till hemsidan) där kan man sedan skriva ut själv om man önskar. Där kommer alla våra brevutskick att 
finnas (i .pdf-format).  
 
På hemsidan finns förutom utskicken även den kompletta kalendern med alla sektionens planerade 
aktiviteter. 
 
En ggr per år (i mitten av maj) gör vi ett brevutskick med sommarens program tillsammans med 
medlemskorten.  
 
Ni som ändå vill ha ett brevutskick att sätta på kylskåpsdörren meddelar detta till:  
Arne Fahlén mobil 070-575 05 20 . 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Våra medlemmar hälsas välkomna till följande:  
 

Onsdag  30:e november -  hJulgröt på Solänget kl 18.00 
Välkommen på hJulgröt! Vi håller till i lilla resturangen på Solänget, där tar Britt-Marie med personal 
emot oss. Sektionen bjuder sina medlemmar på hJulgröt med skinkmacka, samt kaffe o kaka,  
(övriga ej medlemmar mot avgift a´ 85 kr/person).  
 
Under kvällen kommer vi att ha ett lotteri med fina vinster till förmån för Willefonden,  
(barn med odiagnostiserade hjärnsjukdomar) se http://www.willefonden.se  

Lotterna kostar 10 kr/st, ta gärna med kontanter till lotteriet. 
 
Förskottsbetalning för hJulgröt (OBS! ej medlemmar) kan göras till:  
Swish - Arne Fahlén mobil 070-575 05 20 eller  
pg 79423-0, skriv ”hjulgröt” och ert namn.  
 

Begränsat antal platser, så först till kvarn ……     VÄLKOMNA! 

 
Anmälan via hemsidan eller till:  
Majlis tel 0660-559 14, mobil 070-253 88 22 (senast söndag 27 november)!  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                        Läs vidare på nästa sida  

http://www.willefonden.se/wf.aspx


 
 

Söndag 12:e februari 2017  Årsmöte på Café UH (sal 4) kl 18.00   
 
Vi håller de sedvanliga årsmötesförhandlingarna, därefter kommer vi att få ett intressant föredrag av 
Bo Eriksson, Domsjö. Han kommer att berätta historien om bärgningen/renoveringen av:  
 
”Sveriges framgångsrikaste kappseglare hittad och bärgad efter mer än 75 år på havets botten”.  
 
Som vanligt bjuder sektionen medlemmarna på en lättare förtäring efter årsmötet.  
Du/ni som vill ha förtäring anmäler detta via hemsidan eller till:  
 
Majlis tel 0660-559 14, mobil 070-253 88 22 
 
Nomineringar till styrelseposter kan lämnas till: Gert-Inge Palmqvist 070-190 47 33 (valberedningen).  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Medlemmar i Norrlands motorhistoriker Örnsköldsvik har mot 
uppvisande av giltigt medlemskort rabatt hos följande företag:  
 
ALLTANK AB, BBM – Bengt Bergman Bilmaskiner AB, Flügger färg (kundnr 28992), HARJUS, 
Lackbutiken, MEKONOMEN, NKM - Norrlandskustens Maskinhandel, OKAY! (kundnr 568952), Svenska 
Batterilagret, SÖDERSTRÖMS Motor AB 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kontaktinformation till Norrlands motorhistoriker Örnsköldsvik:  
 
Ordförande Roland Sjölander mobil 070-553 79 01 
Vice ordförande Lars Nylund  mobil 070-322 21 40 
Sekreterare Lars Strand  mobil 073-066 40 50 
Kassör Arne Fahlén  mobil 070-575 05 20 
 
Sektionens e-mail nmh_ovik@nmh.se  
 
Övriga kontaktuppgifter finns på hemsidan. 
 

 

 
 

Spara detta meddelande eller skriv in i din kalender! 
Se även på hemsidan för senaste information om träffar mm. 

 

www.nmh.se 

http://www.bengtsbilmaskiner.se/
http://flugger.se/
http://www.harjus.se/
http://www.lackbutiken.com/sv/hem.htm
http://www.mekonomen.se/
http://www.mekonomen.se/
http://www.ocay.se/?gclid=CjwKEAiAi4a2BRCu_eXo3O_k3hUSJABmN9N1Aaf5AOFzlrufvuT6nsPBQJPTcTgZqwwYD-Z6-NbjgxoCWy7w_wcB
http://www.ocay.se/?gclid=CjwKEAiAi4a2BRCu_eXo3O_k3hUSJABmN9N1Aaf5AOFzlrufvuT6nsPBQJPTcTgZqwwYD-Z6-NbjgxoCWy7w_wcB
http://www.ocay.se/?gclid=CjwKEAiAi4a2BRCu_eXo3O_k3hUSJABmN9N1Aaf5AOFzlrufvuT6nsPBQJPTcTgZqwwYD-Z6-NbjgxoCWy7w_wcB
http://www.batterilagret.se/Default.aspx
http://www.batterilagret.se/Default.aspx
http://www.soderstroms.se/system/visa.asp?HID=902&FID=850&HSID=16685
http://www.nmh.se/

