
 

 
Program NMH Övik – våren/sommaren 2019 

Våra medlemmar hälsas välkomna till följande:  
 

 Varsågod! Ditt nya medlemskort bifogas. 
  
 

8 maj AB Svensk Bilprovning Kl 18,00 (onsdag) 

 

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. Självklart bjuds det på fika!  Ansvarig: Börje Näsman  070-235 63 67  
 

 22 maj   Vårupptakt kl 18-21 (onsdag) 

 

Den nu traditionella upptakten av sommarsäsongen på Friluftcentralen, grillning och våra glänsande 
klenoder klara för sommarens äventyr. Sektionen bjuder sina medlemmar på hamburgare så tag med 
ditt medlemskort! Ansvarig:Lars Strand 073-0664050 

 
27 maj   Minnenas afton Ö-vik (måndag 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 Olle 070-6372448  
 

6 juni    ÖRNSTRÅKET 

 

Örnsköldsvikssektionens största arrangemang, Örnstråket “ALLA TIDERS RALLY” , för bilar äldre än 
30 år, går som vanligt den 6:e juni på Nationaldagen. (Max 120 startande fordon)   
Anmälan och information se hemsidan www.nmh.se  
Startavgift: 400 kr - Startavgiften betalas via PG 79423-0, glöm ej skriva in namn  
och bostadsort i OCR-fältet. Anmälan och betalning 1:a-31:a maj  
 
Start från Fjällräven center i Örnsköldsvik – Samling och registrering kl 08.30 – 09.30   
Första start kl 10.00.  
Mat för två personer ingår och serveras vid målgång.  
Mat för övriga: vuxna 100 kr, barn 50 kr (upp till 12 år). Fika finns att köpa vid start och efter 
färdvägen. 
Sista dag för anmälan och betalning 30 maj 2017. Kom gärna i tidsenlig klädsel. Premieras! 
Frågor via telefon (efter 18,00) till Olle 070-6372448 

 

15 juni  (lördag) KLASSIKERTRÄFF – Olofsfors bruk i Nordmaling  
 

BRUKSGLÄDJE I OLOFSFORS! Kom till vackra Olofsfors Bruk i Nordmalings kommun lördagen den 
15 juni. Ifjol kom närmare 650 klassiska bilar, motorcyklar och mopeder. Fri entré! 
Konferencier: Fredrik Nyblad, från Klassiker 
Samling/Avfärd kl 09.00 från bilprovningen norra utfarten. .  

Ansvarig: Arne Fahlen 070-5750520 

 

 

 

http://www.nmh.se/


 

 

 

 
Onsdagar 29/5-11/9, kl 18-21 på Själevads Friluftscentral 

 
Välkommen till våra onsdagsträffar på Själevads Friluftscentral. Vi träffas på onsdagar under maj-
september 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): 

 
 

 
3 juli Grundsunda hembygdsgård- Grundsunda hembygsgård är ett besöksmål full av 
 historia. Hembygsdföreningen guidar oss och visar anläggningen och kanske någon vill 
 svinga en slägga i smedjan? Deras café är fulladdat med fika. 
 Ansvarig: Enar Sjölander 073-0738782 
 

 
17 juli  Tutbingo i Moliden- Denna onsdagkväll provar vi på den populära TUTBINGON på 
 Molidens folkpark. Där finns varmkorv, kaffe, mackor, glass mm. Bingobrickor kostar från 
 10-40 kr. Bingostart 18,45.  Avfärd från Själevads friluftscentral kl 18.00. 

 Ansvarig: Börje Näsman  070-235 63 67 

 

7 augusti Anundsjö hembygdsgård- Anundsjö hembygdsgård ligger i Bredbyn, de ger oss en 
 guidning i Anundsjös historia och visar det nya Artedi konstverket. De har även gott fika 
 och hembakta tunnbrödssmörgåsar. 

 Ansvarig: Lars Strand  073-0664050 

 
14 sept. Swaprally–  En ny lördags aktivitet som avslutar säsongen.  
 Avfärd från Själevads friluftscentral kl 10.00 med 4 stopp på platser där det finns 
 marknad/loppis, fika och förtäring. Det är här du skall fynda grejerna till den kommande 
 vinterns garagejobb. Om du inte fyndat nog under dagen så rekommenderar vi  
 danskvällen på Molidens folkpark. 

 Ansvarig: Börje Näsman  070-235 63 67 

 
  
 
 

 10 augusti  Mopedrallyt Blåröken 10-års jubileum 

 
Ta fram moppen ur gömmorna och kör Bottnia moppers rally BLÅRÖKEN som körs för 10:e gången. 
Mat/ fikastopp längs vägen där det finns möjlighet att handla förtäring. Startavg. 50Kr.  
Samling kl 1000 Start 1100  från Själevads Friluftscentral, 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 

http://www.nmh.se/
http://www.alltank.se/
http://www.bengtsbilmaskiner.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/

