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Medlemsavgift år 2019: 200 kr per person  
Bg 415-0256 Organisationsnummer: 802452-3642 
Titta gärna in på vår hemsida www.kimv.se 
Mail: info@kimv.se Vi finns på Facebook & Instagram 
Laminera informationsskyltar till dina fordon/motorer för 20 kr/skylt. Kontakta Bo Persson 070-54 26 825      
_______________________________________________________________________________________________                                                                       

Mopperunda maj–september i Svenljungabygden 

Varje onsdag kl.18:00 om vädret tillåter.  
Start från gamla brandstationen i Svenljunga (Svenljunga mopedservice). 
Info: Peter Hansson 070-54 69 949 

_______________________________________________________________________________________________ 
22/4 Annandag påsk kl. 11:00-14:00 Tag med dig retrofordon, motorer, prylar etc. och ställ ut på Café Tostatorpet.  
Vi fikar och underhåller intresserade gäster med våra föremål. 
Funderingar kontakta Carina 070-60 39 809 
_______________________________________________________________________________________________ 
5/5 Försäkring-/besiktningsdag ”Drive in” söndag 5 maj kl. 10:00-14:00 ABF, Kinnagatan 6, Svenljunga,  
Vi håller till vid parkering vid biografen/kulturhuset/biblioteket. 
Våra försäkringsansvariga finns på plats och hjälper dig med frågor och  funderingar som du har ang. MHRF-
försäkringen. Vi hjälper dig att fylla i försäkringsansökan, besiktningsprotokoll och tar kort på ditt ekipage.  
Föreningen bjuder på fika i ABF´s lokaler.  
Välkomna! (Arrangemanget är ett samarbete med ABF Sjuhärad) 
Info: Kontakta våra besiktningsmän eller Carina 070-60 39 809 
_______________________________________________________________________________________________ 
11/5 Älvsered Veterandag lördag 11 maj kl.10:00-14:00 
Motell Route 154 parkering, www.route154.se 
Visa gärna upp en traktor, bil, mc, moped, motor eller dylikt. ”Vi drar en repa” på byn. Det finns enklare servering på 
mat/öl/kaffe samt lite kringaktiviteter som marknad, loppis, röstning på fordon med mera. 
Arrangörer: Älvsereds Byalag, River Red Hillbillys, Vi som KÖR moped i Älvsered och Kinds Motorveteraner  
___________________________________________________________________ 
18/5 Lördag Bussresa till Rubens, Mercedesladan och Forsvik industriminne 
Pris vid minst 18 personer 900kr, blir vi 25 personer kostar det 720kr. 
Medtag egen förmiddagsfika 
07:00 Holsljunga skola 
07:08 Överlida centrum 
07:20 Route 154 Älvsered 
07:35 Klevs Gästgiveri Mårdaklev 
07:45 Falkenbergsvägen 27 (hos Bosse Persson) Östra Frölunda 
08:05 Busstation Svenljunga 
10:00 Rubens Maskinhistoriska samlingar i Götene guidning och ev. körning av någon motor. 
           Här intar vi även vår medhavda fika 
11:30 Avresa 
12:10 Mercedesladan i Lyrestad 
13:10 Avresa 
13:15 Norrqvarn hotell och konferens Lunch Helstekt fläskytterfilé serveras med rostad potatis & rotfrukter, 
svampsky och timjancrème. Sallad efter säsong, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe & hembakt kaka 
14:30 Avresa. 
15:05 Forsviks bruk/industriminne 1 timmes guidning, sedan fritt att kika omkring kanske köpa sig en 
eftermiddagsfika.   Fortsättning nästa sida… 

Vårplöjning 
Info skickas via sms, Facebook och hemsida. 

Frågor? Thomas P. tfn 070-577 09 96 
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17:00 Avresa 
19:15 Busstation Svenljunga 
19:35 Falkenbergsvägen 27, Östra Frölunda 
19:45 Klevs Gästgiveri Mårdaklev 
19:55 Route 154 Älvsered 
20:05 Överlida centrum 
20:15 Holsljunga skola 
Anmälan senast den 1 maj till Carina 070-60 39 809, 
kmvcina@gmail.com 
_______________________________________________________________________________________________ 
6/6 Motorhistoriska dagen, torsdag 6 juni, start kl. 10:00 ( OBS ändrad rutt sen utskick skickades ut till medlemmar) 
Start Svenljunga torg, vi avslutar gemensamt med uppställning på Bynanders Motormuseum, Svenljunga. 
Möjlighet finns att köpa fika för den som önskar. Snabba fordon får en sträcka på ca 5 mil asfaltsväg. Traktorer och 
mopeder ca 2 mil. . Alla är välkomna att vara med, medlem som icke medlem! 
_______________________________________________________________________________________________ 

22/6 Midsommardagsrally i Holsljunga lördag den 22 juni, kl. 14:00 
Samling hos Åke Johansson, Håkanhult. I karavan tar vi oss runt i Holsljunga by och dess camping. Vi avslutar med 
gemensam uppställning på fotbollsplanen vid Holsljunga camping ca 14:45. Alla veteranfordon är välkomna!  
Vill man inte köra runt eller har något att visa upp som ”inte rullar” så kan man åka direkt till campingen och ställa 
upp sitt alster på ”fotbollsplanen” för beskådning.  Vill du åka med? Hoppa på vår balvagn. 
Alla är välkomna att vara med medlem som icke medlem! 
_______________________________________________________________________________________________ 
17/8 Motorfest i Karl-Gustav lördag 17 augusti kl. 10:00  
Utställare välkomna från kl.08:00. Motorer, redskap, mopeder, mc, ja vad du vill. Info: Magnus Ljungblad, Karl-
Gustav 070-308 30 80 eller Thomas P 070-577 09 96 
_______________________________________________________________________________________________ 
Hjälp oss att rekrytera utställare, försäljare och funktionärer till vår Motor-/Veteranträff lördag 1 september i 
Östra Frölunda.  
Vi behöver frivilliga som kan hjälpa till som P-vakt, grillare, grillförsäljare samt i sekretariatet 
Kan du och/eller någon vän tänka er att hjälpa oss en timme eller två, så kontakta Carina 
Ring eller skicka ett sms på 070-60 39 809 eller mail: kmvcina@gmail.com 
_______________________________________________________________________________________________ 
7/9 Motor-/Veteranträff med bakluckeförsäljning i Östra Frölunda.  
Lördag 7 september kl. 10.00–14.00 Allt & alla är välkomna! 
Årets tema är bilar- gärna cabbar 
ALLA slags fordon, motorer, redskap eller vad du har som kan platsa på en veteranträff är välkommet att delta.  
Bakluckeförsäljningen - veteran, loppis som nyproducerat - ätbart som o-ätbart! Skall du sälja något eller har 
frågor… kontakta Bosse 070-54 26 825 eller Carina 070-60 39 809_________________________________________            

Vänförening – Ömsesidigt medlemskap 
Vår vänförening VTV96 erbjuder en massa andra trevligheter-kolla in deras hemsida.  

Du är hjärtligt välkommen att delta på lika villkor http://veterantraktorklubbenvast96.dinstudio.se 

 

Lördag 15 juni kl.14:00, Skäremo Olofsborg, Håcksvik hos Johan 

Vi startar med en balvagnsrunda å kanske hamnar vi på ett fika ställe. Därefter finns möjlighet att blötläggas i 

badtunna Grillen är tänd! Tag med vännen, picknick korgen å vad du vill grilla. 

 

 

Våra besiktningsmän för MHRF-försäkring: 
Per-Åke Peterson, Östra Frölunda       0325-301 11  
Thomas Persson,   Östra Frölunda       070-577 09 96  
Bernt Andersson,   Håcksvik                  070-259 06 96 
Ulf Tranefors Gustafsson, Tranemo     0325-700 22 

 

1/6 Motordag i Ambjörnarp 

Kind MotorVeteraner medverkar utifrån 

medlemmars möjlighet att delta. Fordon, 

motorer etc. 

Se kommande artikel i STT 
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