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.

Lagstiftning till skydd för historiska fordon utreds
Riksantikvarieämbetet ska undersöka och
redovisa förutsättningarna för en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet.
Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31
oktober 2018.
Riksdagen godkände den 31 maj 2017 regeringens kulturarvsproposition, där ett viktigt til�lägg var att regeringen skyndsamt bör ta fram
lagstiftning till skydd för det transporthistoriska
kulturarvet och tillkännager detta för regeringen.
Regeringen har strax före jul, i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för budgetåret 2018, tilldelat
Riksantikvarieämbetet ett tydligt uppdrag med
den innebörden.
Uppdraget lyder;

•

Riksantikvarieämbetet ska undersöka och
redovisa förutsättningarna för en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet.

Redovisas senast den 31 oktober 2018.
Fyra års arbete har nu resulterat i att frågan äntligen är på bordet. Ett arbete som MHRF bedrivit
tillsammans med övriga organisationer inom det
rörliga kulturarvet i Transporthistoriskt Nätverk.
När du läser detta ska dialog med Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet ha
påbörjats. Senaste nytt hittar du som vanligt på
MHRFs hemsida mhrf.se!
Jan Tägt generalsekreterare MHRF
Nyheten finns även att läsa på mhrf.se där du via
länkar även kan läsa mer om:

•
•
•

regeringens kulturarvsproposition med
bakgrund
Riksantikvarieämbetets regleringsbrev
i sin helhet
Transporthistoriskt Nätverk.

Evenemangskalendern 2018
ens evenemang i Sverige
Den fordonshistoriska rörels
– och övriga Norden!

Årets resmål samlade!

Charter of Turin – ny handbok
2012, på FIVAs årsstämma, fastställdes
Charter of Turin. Nu har paraplyorganisationen för världens entusiaster med historiska
fordon följt upp med en guide kring ägandet
och brukandet.
Charter of Turin är ett landmärke som erkänts av organisationer som UNESCO, EU och FIA. Det handlar om riktlinjer som ska ge fordonsägaren stöd
när det gäller användning, underhåll, bevarande,
restaurering och reparation av historiska fordon.
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Handboken belyser fordonen som bärare av
vårt kulturarv och hur dessa fordon på mycket kort
tid förändrat vår livsstil. Den är baserad på, och
inspirerad av, UNESCOs Venedigstadga (1964),
Barcelonaparterna (2003, historiska skepp) och
Riga-stadgan (2005, historiska järnvägsfordon).
Läs mer på mhrf.se/charter_of_Turin_ny_handbok där du även kan ladda ned handboken.
Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Även i år kommer du att kunna planera ledigheten med MHRF – Evenemangskalendern
2018 har precis gått till tryck!
Medlemmar i MHRF-anslutna klubbar får Evenemangskalendern via sin klubb. Den finns även att
tillgå via turistbyråer, vandrarhem, hotell, campingplatser och till och med i större matbutikers broschyrställ. Ej att förglömma via mhrf.se – även i en
mobilanpassad variant. Eller få ett ex när du hälsar
på oss i MHRFs monter i hall C på Elmia i påsk!
Helen Sjöberg kanslisekreterare MHRF

Knivsta Classic Cars är en del av Motorhistoriska Riksförbundet
Knivsta Classic Cars (KCC), bildades 2010
och anslöt sig till MHRF 2017.
Knivsta Classic Cars är en lokal klubb för fordonsentusiaster vilket innebär att vi inte är klubb för
ett speciellt märke- eller slags fordon. Vi består
av nästan 100 medlemmar. Till oss är är man
välkommen med alla sorts fordon och behöver ej
heller vara ägare till ett för att vara medlem!

Hög trivselfaktor på KCC-träffarna!

Utöver att gemensamt åka till träffar ordnar vi
ett antal själva här hemma. Vårt stora evenemang

är Motorcaféet som hålls fyra gånger per år i kultförklarade Ängby park, Knivstas anrika folkpark
från 1956 (dit världsartister från Bill Haley till Led
Zeppelin hittat till!). Då blir det liveband på stora
utescenen samt kaffe-, korv- och hamburgerförsäljning!
Knivsta ligger två mil söder om Uppsala.
Varmt välkommen till våra träffar, oavsett om du
bor i här eller om du bara hälsar på! Mer om oss
hittar du på vår hemsida.
Styrelsen Knivsta Classic Cars

Varför KCC?
Vi främjar bevarandet av gamla fordon och framför allt ett genuint bil- och motorintresse i Knivsta,
bland annat genom våra trevliga lokala träffar.

KCCs viktigaste träffar:
Årets Motorcafé-träffar i Ängby park hålls den 6
juni (Motorhistoriska dagen!), 20 juni, 8 och 22
augusti.

Nyfiken? Kontakta KCC
Hemsida: knivstaclassiccars.se
E-post:
knivstaclassiccars@gmail.com
Telefon:
070-601 75 49 (ordf. Sören Eriksson)
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