
 

Program NMH Övik -  
Våren 2017 

Våra medlemmar hälsas välkomna till följande:  
 

 Varsågod! 
 Här kommer ditt nya  
 medlemskort för 2017! 
 

10 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).  
Ansvarig: Börje Näsman tel 070-235 63 67 (borje.gittan@telia.com), Självklart bjuds det på fika!  
 

 17 maj   Vårupptakt kl 18-21 (onsdag) 

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!  
Ansvarig: Lars Strand 0730-664050 
 

20 maj   Bagageluckeloppis friluftcentralen 12:00-15:00  
Tema: Bildelar, garage, verktyg och redskap. Café och hamburgargrill är öppet.  
Anmälan: info@friluftcentralen.se 0660-29 33 20 Priser: Bara bil 3x6 m 100 kr/Bil+släp 6x6 m 200 kr 

 
30 maj   Minnenas afton Ö-vik (måndag kväll)  
Nmh Övik i samarbete med Rotary och Öviks kommun, för sjätte året anordnas "Minnenas kväll" på Brux, 
NMH Övik organiserar skjutsen i veteranbil 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  
 

6 juni    ÖRNSTRÅKET 

Örnsköldsvikssektionens största arrangemang, Örnstråket “ALLA TIDERS RALLY” , går som sig bör den 6:e juni 
på Nationaldagen. I år kör vi för 21:a gången.  Anmälan och information se hemsidan www.nmh.se  
 
Start från Fjällräven center i Örnsköldsvik – Samling och registrering kl 08.30 – 09.30   
Första start kl 10.00 Startavgift: 350 kr - Startavgiften betalas via PG 79423-0, glöm ej skriva in namn  
och bostadsort i OCR-fältet. Mat för två personer ingår och serveras vid målgång.  
Mat för övriga: vuxna 100 kr, barn 50 kr (upp till 12 år).  
Sista dag för anmälan och betalning 30 maj 2017. Kom gärna i tidsenlig klädsel. Premieras! 

Information:  Olov Wahlstedt tel. 070-637 24 48 (efter kl 18) 

 

17 juni  (lördag) KLASSIKERTRÄFF – Olofsfors bruk i Nordmaling  
Gemensam resa till klassikerträffen i Olofsfors. 5-årsjubileum av Klassikerträffen med lite extra av allt.  
Samling/Avfärd kl 09.00 från bilprovningen norra utfarten.  

Ansvarig: Olov Wahlstedt tel. 070-637 24 48 

mailto:info@friluftcentralen.se
http://www.nmh.se/


 

8 juli   Moderklubbens 50-årsjubileum i Lövånger 

Vi rekommenderar även moderklubbens 50-årsjubileum i Lövånger den 8 juli. Flera ekipage kommer att åka 
från Ö-vik. Information Staffan Häggström 070-379 54 15 samt hemsidan www.nmh.se. 

 
Onsdagar 17 maj–30 aug, kl 18-21 på Själevads Friluftscentral 

 
Välkommen till våra onsdagsträffar på Själevads Friluftscentral. Vi träffas på onsdagar under maj-augusti mellan 
kl 18-21. Parkering för våra veteranfordon har vi på stora gräsplanen, och området bakom grillkåtan. Fika till 
försäljning finns i cafeterian fram till kl 21.00.  
 
Med gemensam avfärd från Själevads friluftscentral kl 18.00 gör vi utflykter dessa onsdagar  
(se nedan): 

 
28 juni  Bruksmuseet Köpmanholmen  

Vi gör ett återbesök till det trevliga Bruksmuséet i Köpmanholmen som är ett gammalt 
brukssamhälle som tillkom på 1860-talet då en ångsåg byggdes vid Nätraåns utlopp i havet. 
Industrin utökades 1907 med en sulfitfabrik och 1930 med en sulfatfabrik. Familjen Hedberg 
ledde företaget, Forss AB, i tre generationer från 1896 och fram till 1960-talet.  
Avfärd från Själevads friluftscentral kl 18.00. 

 Ansvarig: Arne Fahlén tel 070-575 05 20 
 

12 juli  Håkan Nordin – Denna onsdagkväll gör vi ett besök hem till Håkan Nordin och hans 
 samlingar av fordon och kuriosa. Håkan och hans fru har under många år samlat på grejer som  
 blivit till ett litet museum. Avfärd från Själevads friluftscentral kl 18.00. 
 Ansvarig: Enar Sjölander 073-0738782 
 
19 juli Bruksgodset – Bruksgodset i Banafjäl är ju ett gammal favoritbesöksmål. Välkommen till trivsam 

miljö i den gamla ladugården som numera tjänar som keramikverkstad.  Kvällen till ära ordnas  
ett bilcafé. Avfärd från Själevads friluftscentral kl 18.00 

 Ansvarig: Pia Molin 070-636 73 29 
 
9 augusti Stadsrally – ett mindre rally där man skall hitta kontroller i och runt Örnsköldsvik.  

Mer info kommer på hemsidan, samt via sms  
Ansvarig: Bertil Nordin tel 070-276 87 34 

 

14 augusti 50-talskväll – Prova på Lindyhop tillsammans med rutinerade instruktörer. Detta sker i 
samarbete med ABF och Gnistan folkets hus. För de som inte vill dansa utan bara njuta  av 
musiken så finns fika i cafét. Avfärd från Själevads friluftscentral kl 18.00 
Ansvarig: Einar Härdin 070-665 85 52 

  
 
 

12 augusti  Mopedrallyt Blåröken Själevads Friluftscentral 
Ta fram moppen ur gömmorna och kör Bottnia moppers egna rally BLÅRÖKEN. Rallyt körs i form av ett 
pokerrun precis som ifjol. Samling kl 10

00  
Anmälan och information på hemsidan www.nmh.se  

Ansvarig: Börje Näsman 070-235 63 67 
 

Medlemmar i Norrlands Motorhistoriker Örnsköldsvik har mot uppvisande av giltigt medlemskort och mot kontant 
betalning rabatt hos följande företag: ALLTANK AB, BBM – Bengt Bergman Bilmaskiner AB, Flügger färg (kundnr:28992), 

HARJUS, Lackbutiken, NKM - Norrlandskustens Maskinhandel, MEKONOMEN, OKAY!(kundnr:568952), Svenska 

Batterilagret, SÖDERSTRÖMS Motor AB, BYGMA   

 
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 
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