Information från Motorhistoriska Riksförbundet
För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige
och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF
engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas. Bland
våra medlemsförmåner finns marknadens ledande försäkring för historiska fordon.

MHRF fyller baksätet med riksdagspolitiker i Almedalen
•

5 juli: Samhällsnyttan. Penilla Gunther
(KD), Aron Emilsson (SD) och Per Lodenius (C)
6 juli: Kulturarvet. Anders Åkesson (C),
Lotta Finstorp (M) och Leif Jakobsson (S).
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Den 4 till och med 6 juli är Motorhistoriska
Riksförbundet i Visby under Almedalsveckan
och fyller baksätet med debattsugna riksdagspolitiker. Även i år är MHRF på plats
som en del av Transporthistoriskt Nätverk.
Motorhistoriska Riksförbundet deltar för åttonde
året i rad i Almedalen. Likaså riksdagspolitikerna
varav ett flertal i baksätet i en öppen förkrigsbil
i samband med MHRFs dagliga debatter. Från
höger till vänster. Bokstavligen! Från förarsätet
leder MHRFs ordförande Peter Edqvist debatten;
– Det handlar om vad MHRF dagligen arbetar med,
för gårdagens fordon på morgondagens vägar.
Redan nu har ett flertal riksdagspolitiker tackat
ja till att klämma in sig i baksätet. Debatterna, som
är öppna för allmänheten, sker dagligen måndagonsdag kl. 14.00-14.15 på plats H628 (holmen).
• 4 juli: Sysselsättningen. Sten Bergheden
(M) och Isak From (S)
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Liksom tidigare år samverkar MHRF i Almedalen med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd samt andra organisationer inom det rörliga
kulturarvet, närmare bestämt Järnvägshistoriska
Riksförbundet, Museibanornas Riksorganisation,
Vagnshistoriska Sällskapet, Sveriges Ångbåtsförening, Sveriges Segelfartygsförbund, Båthistoriska Riksförbundet, Svensk Flyghistorisk
Förening samt Veteranflyggruppen EAA Sverige.
Tillsammans bildar de Transporthistoriskt Nätverk
och representerar närmare 200 000 medlemmar.
Göran Schüsseleder MHRFs kansli
PS Du kan även träffa oss på Power Big Meet
i Västerås 7-9/7! Bland annat (se www.mhrf.se).
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H628 - i eller uta

Årets finalister i Kultur på väg – Motorhistoriska Dagen den 6 juni
Den 6 juni, på Sveriges nationaldag, firades
traditionsenligt Motorhistoriska Dagen –
Sveriges bidrag till World Motoring Heritage
Year! Runt om i hela Sverige arrangerades
närmare hundra evenemang med historiska
fordon. Fem av dessa motorhistoriska folkfester hade valts ut till arrangörstävlingen
Kultur på väg.
Måndagen den 6 juni, på Sveriges nationaldag,
firades åter Motorhistoriska Dagen. Årets firande
uppmärksammades lite extra då 2016 är utropat

av FIVA till World Motoring Heritage Year, Motorhistoriska året, i hela världen. Som beskyddare
av året står ingen mindre än UNESCO, FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur.
Runt om i landet syntes ovanligt många historiska fordon på vägarna i samband med alla
evenemang. Fem av dessa var finalister i årets
arrangörstävling Kultur på väg. Årets finalister är:
• Sundsvalls motorveteraner, Sundsvall
• Löderups byalag, Löderup
• Järnskogs hembygdsförening, Koppom

•
•

Motorentusiasterna i norr, Boden
MHK Skåne, Löddeköpinge

Bakom tävlingen ligger Nostalgia Magazine
och Motorhistoriska Riksförbundet. Priserna
består av ett förstapris, två hederspriser i form
av Årets dragkrok och Årets backspegel samt
två diplom. Hur det gick kan du läsa om i nästa
nummer av Classic Motor!
Göran Schüsseleder
MHRFs kansli

Askersunds Veteranfordonsklubb är en del av Motorhistoriska Riksförbundet
skall kunna komma till tals och lämna förslag.

Välbesökta tisdagsträffar i Askersunds hamn.

Askersunds Veteranfordonsklubb (AVFK),
bildades 2001 och anslöt sig till MHRF 2005.
Askersunds Veteranfordonsklubb är en förening
för alla som har intresse för veteranfordon, allt från
mopeder till traktorer. Alla är välkomna oavsett
kön och ålder, det är inte ens nödvändigt att äga
ett fordon, det är intresset som är det viktiga.
Det är klubbmöte sista onsdagen varje månad. Mötena förläggs vid olika intressanta platser
som har anknytning till motorer och teknik. Klubbmötena är också öppna styrelsemöten, för att alla

Varför AVFK?
Som medlem träffar du andra med lika intresse och
kan få hjälp om du har problem med ditt fordon.
Och så kan du ansöka om MHRF försäkring!

AVFKs viktigaste träffar:
Utöver de ovan nämnda firar vi 15 år den 23 juli med
att anordna ett rally. Startavgift 50 kr. Samling Askersunds torg kl. 09. Målgång hotell Norra Vättern.

Nyfiken? Kontakta AVFK:
Hemsida: www.avfk.se
E-post:
dodge39hans@gmail.com
Telefon:
070-581 36 96, (ordf. Hasse Gunnarsson)

Bild: www.avfk.se

Sista onsdagen varje månad har vi träff, som
förläggs på olika spännande platser, allt ifrån privatsamlare till museer. Maj till och med augusti är
det tisdagsträffar på kvällarna i Askersunds hamn.
Och minst en gång om året anordnas en bussresa
till ett museum eller någon entusiastsamlare.
Varmt välkomna till vårt rally i samband med
att vi fyller 15 år den 23 juli (mer info på hemsidan)!
Styrelsen Askersunds Veteranfordonsklubb
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