
 

 
 
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  20:e september -  Företagsbesök Gulf kl 18.00 
Välkommen till Gulf Norrlands nya butik i Arnäsvall (Innan ÖB) för ett besök i en butik som har mycket för 
veteranbilsentusiasten. Nytt ombud för AGA gas, Lukoils oljor avfettning mm. Ombud för Hansen Racing, 
lyftutrustningar samt Gulfsortimentet.  Fika såklart!  Välkomna 
 

Onsdag  18:e oktober-   Besök hos SHRA Ö-vik kl 18.00 
SHRA hälsar oss välkomna till deras klubblokal i Svedjeholmen där vi kan åtnjuta renoveringar och projekt i 
olika stadier av förfall.  11 mekplatser med både bilar och motorcyklar där det byggs både original, custom 
och racingbilarI.  Sedvanlig ordning erbjuds fika. 
 

Onsdag  29:e november -  hJulgröt på Veckefjärden kl 18.00 
Välkommen på årets hJulgröt! Vi håller i år till på Veckefjärdens GC i deras resturang, 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´ 90 kr/person). 
 

Förskottsbetalning för hJulgröt (OBS! för ej medlemmar) kan göras till: 
Swish – Arne Fahlén mobil 070-575 05 20 eller pg 79423-0, skriv ”hjulgröt” och ert namn. 
 
Anmälan/återbud senast den 26 nov till: 
Majlis tel 0660-559 14, mobil 070-253 88 22 

 

Söndag ……….. 2018 -  Årsmöte kl 18.00   
 Vi håller de sedvanliga årsmötesförhandlingarna för Ö-vikssektionen.  
Tid och plats meddelas i kommande utskick.  
 

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 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 senaste 
information om träffar mm. www.nmh.se 

http://www.alltank.se/
http://www.alltank.se/
http://flugger.se/
http://www.harjus.se/
http://www.lackbutiken.com/sv/hem.htm
http://www.batterilagret.se/Default.aspx
http://www.soderstroms.se/system/visa.asp?HID=902&FID=850&HSID=16685
http://www.nmh.se/

