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.
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Tre vänner från Trelleborg vinner årets Kultur på väg
Den 6 juni, på Sveriges nationaldag, firas
traditionsenligt Motorhistoriska Dagen med
historiska fordon som visas upp på träffar
över hela landet. Fem av dessa utsågs till
finalister i arrangörstävlingen Kultur på väg.
Årets första pris gick till tre vänner som arrangerade en motorshow i Trelleborg – för
elfte året i rad!
Motorhistoriska dagen firades även i år på närmare
ett hundratal platser över hela landet. Bland dessa
Norberg, Falkenberg, Stenstorp, Visby och
Trelleborg, årets finalister i arrangörstävlingen
Kultur på väg som anordnas av Motorhistoriska
Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine
(FABAS) med anknytning till Motorhistoriska
dagen. Årets vinnare är de tre kompisarna från
MHK Skåne – Anders Pålsson, Alf Påhlsson och
Per-Eric Sandell – som sedan 2008 helt ideellt
genomfört en motorshow i Trelleborg, utan några
avgifter från varken deltagare eller publik.
Juryns motivering lyder: För ett hängivet ideellt
engagemang av tre eldsjälar som genomför

ett komplett evenemang och gör
Motorhistoriska dagen till en folkfest,
där alla besökare kan få sin dos av
just det de är intresserade av inom
motorområdet.
– Jag blir ganska tagen här, säger
en överraskad Anders Pålsson när
han får veta att han och vännernas
evenemang utsetts till vinnare.
Bakgrunden till träffen är att de vill
ordna något trevligt för Trelleborgarna,
något vännerna gjor t med råge.
Deras årliga motorshow, som under
senare år hållits i samband med
Motorhistoriska dagen, har vuxit till att bli det
näst största publikevenemanget i Trelleborg med
250 utställande fordon mitt i stan med minst 3 000
besökare! Som tur är har de tre vännerna fått hjälp
av funktionärer.
– Utan deras ideella engagemang hade vi inte
kunnat genomföra dessa träffar, betonar Anders
Pålsson som vill lyfta alla funktionärer från
Trelleborgs Motorklubb.
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Läs mer om årets vinnare och övriga finalister
på mhrf.se/vinnaren_kultur_pa_vag_2019
Göran Schüsseleder
kommunikatör MHRF

Bidrag till kulturarvsarbete från Riksantikvarieämbetet

Dyrare ursprungskontroll

Riksantikvarieämbetet fördelar årligen bidrag till insatser som syftar till att bevara,
använda och utveckla kulturarvet.
2019 tar Motorhistoriska Riksförbundet del av
bidrag från Riksantikvarieämbetet för skapandet
av en bilddatabas inom ramen för Svenskt Motorhistoriskt Arkiv, SMA. MHRF sökte bidraget för att

Mer på mhrf.se/ursprungskontroll_2020.
Från 1 januari 2020 föreslår Transportstyrelsen
att avgiften för ansökan om ursprungskontroll ska
höjas från dagens 600 till 1 100 kronor. Förslaget
är på remiss (diarienummer TSF 2019-72), synpunkter kan lämnas till och med den 20 september.
Jan Tägt generalsekreterare MHRF

skapa en bilddatabas inom SMA, och beviljades
190 000 kronor för projektet. Bidraget kan sökas
av arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter. MHRF fick tidigare
under våren även bidrag för kulturmiljöarbete, ett
verksamhetsbidrag. Läs mer på mhrf.se.
Malin Erlfeldt kanslichef MHRF

Alingsås Motorveteraner är en del av Motorhistoriska Riksförbundet
Alingsås Motorveteraner (ALMV) bildades
1974 och anslöt sig till MHRF 1982.
Alingsås Motorveteraner består av cirka 500
medlemmar. Större delen äger ett eller flera veteranfordon. Det kan vara mopeder, person- eller
lastbilar, bussar eller traktorer.

under juni till och med augusti.
Sedan 1992 har vi på långfredagen arrangerat
mopedrallyt Chicken Race. I årets rally deltog
1193 mopeder. Vi firar förstås även Motorhistoriska dagen! I år startade 90–100 veteranfordon
från stora torget i Alingsås för att njuta av en tio
mil lång runda i trakten!

Välbesökt på Gräfsnäs slottspark.

ALMV är en aktiv klubb! Några gånger om året
gör vi resor till veteranmarknader. Återkommande
arrangemang är vår- och höstmarknader i Nossebro samt fem fordonsträffar i Gräfsnäs slottspark

Mer information om oss och medlemskap hittar
du på hemsidan. Vid frågor kontakta styrelsen!
Styrelsen Alingsås Motorveteraner

Varför ALMV?
Syftet med klubben är att hjälpas åt att bevara
och restaurera historiska fordon. Bland medlemsförmånerna hittar du MHRF-försäkringen.

ALMVs viktigaste träffar.
Träffa oss i Gräfsnäs slottspark nu i sommar! Eller på våra månadsmöten med olika teman i vårt
klubbhus utanför Alingsås. Läs mer på hemsidan!

Nyfiken? Kontakta ALMV.
Hemsida: almv.se
E-post:
kent@almv.se
Telefon:
070-811 58 04 (ordf. Kent Järnström)
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