
 

Program NMH Övik - våren 2017 
Våra medlemmar hälsas välkomna till följande:  

 

Lördag 18:e mars Moderklubbens årsmöte i Örnsköldsvik. 
  KL 13.30 PÅ SOLÄNGETS RESTURANG, SJÄLEVAD (TRAVBANAN) 
 
kl 10.30 Ankomst, kaffe/smörgåssamt guidad tur Ågrenshuset, Bjästa 
kl 12.30 Lunch, Solängets resturang, Själevad (Travbanan) 
kl 13.30 Årsmötet börjar 
kl 15.00 Kaffe efter avslutat möte 
 
Anmälan till: 
Tony Jonsson tel 072-200 91 14 eller veteranaktuellt@gmail.com 

 
 

Onsdag 19:e april Företagsbesök hos Bilskador Kl 18,00 
Vi besöker Öviks modernaste bilskadecenter som utför reperationer i sin Mekonomen bilverkstad, 
hjälper dig med och plåt- och krockskador, hjälper dig med lackering 
Välkommen till Öviks Bilskador. Ansvarig: Börje Näsman tel 070-235 63 67 (borje.gittan@telia.com) 
 
 

Onsdag 10:e maj  AB Svensk Bilprovning Kl 18,00 
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 ställer sig i kö 
och tas sedan om hand i tur och ordning (ca 20 fordon kommer att hinnas med under kvällen).  
Frågor till Börje Näsman tel 070-235 63 67 (borje.gittan@telia.com), som är ansvarig för denna aktivitet. 
Självklart bjuds det på fika!  

 
 

Onsdag 17:e maj  Vårupptakt på Själevads Friluftscentral kl 18.00  
Den nu traditionella upptakten av sommarsäsongen på Friluftcentralen med musik, grillning och våra 
glänsande klenoder klara för sommaren. OBS! ta med egen fikakorg 
Sektionen bjuder sina medlemmar på hamburgare så tag med ditt medlemskort!  
Ansvarig: Lars Strand 073-066 40 50 

 
 

Måndag 29: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  

 
 
 
    Läs även på nästa sida 



 

Måndag 6:e juni  Örnstråket  
Boka detta datum redan nu för ett trivsamt endagsrally på de slingrande vägarna i Höga kusten.  
Mer information om detta kommer senare. Anmälan sker på hemsidan 1/4-30/5 

 
 
 

Upprop till alla medlemmar 
 

Det kommer att bli en jubileumsfest i Lövånger 8-9 juli för alla sektioner. NMH 50 år - Tillsammans med 
Kramforssektionen skall vi ordna någon typ av utställning med tema 1967, bilar, mopeder, kläder och 
kuriosa från den tiden. Låter detta kul? Har du minnen/prylar som har med året 1967 att göra tveka inte 
att höra av dig till Staffan 070-379 54 15 så får vi se vad vi kan göra av det.  
Kanske blir det en gemensam resa från Ö-vik. 

 
 
 

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 Nmh Övik: 
 
Ordförande Olov Wahlstedt tel 070-637 24 48 
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/

