
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen 2016 

Ordförande     Thomas Persson, Östra Frölunda  070-57 70 996 
V. ordf.       Lars Persson, Holsljunga  070-33 22 318 
Kassör       Bo Persson, Östra Frölunda  070-54 26 825 
Sekreterare     Anneli Persson, Östra Frölunda 070-66 27 043 
Ledamot       Ragnar Dehlén, Svenljunga  070-39 22 740 
      Mattias Karlsson, Fritsla  070-63 56 038 
Researrangör  Carina Holmin, Holsljunga  070-60 39 809 
Ersättare      Johan Andersson, Håcksvik  070-50 86 836 

 
 
Laminera informationsskyltar till  
dina fordon/motorer för  
20 kr/skylt.                        Kontakta  
Bo Persson  070-54 26 825                                                                             

 
Medlemsavgift år 2016: 200 kr per person  
Bg 415-0256 
Organisationsnummer: 802452-3642 
Titta gärna in på vår hemsida www.kimv.se Vi finns på Facebook & Instagram 
Mail: info@kimv.se 
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Våra besiktningsmän för MHRF-försäkring: 

Per-Åke Peterson, Östra Frölunda      0325-301 11  
Åke Johansson, Holsljunga                 070-372 14 20  
Thomas Persson, Östra Frölunda       070-57 70 996 
Ulf Tranefors Gustafsson, Tranemo    0325-700 22 

                                                         Vår vänförening VTV-96 erbjuder flera          
t                                trevliga arrangemang som du kan delta                     
p                               på, kolla in deras hemsida. 

 

             Vänförening–Ömsesidigt medlemskap 
 

http://veterantraktorklubbenvast96.dinstudio.seerant

raktorklubbenvast96.dinstudio.se 

 

 

Vi saknar mailadress till flera av er!!! 

Ni som har en mailadress som vi kan skicka information på 

SNÄLLA skicka ett mail till: kmvcina@gmail.com  

mailto:kmvcina@gmail.com


Hembygdsgården i Tokabo, Mjöbäck onsdagar i juli kl. 18:00-20:00  
Utställningar, underhållning och lotteri, visning av samlingarna. Servering 
Även i år har vi fått inbjudan till att förhöja sommarkaféet med lite 
veteraninsatser. Tag med dig ditt fordon och kom! 
___________________________________________________________________________________________ 

            

                                   

 

 

 

 

Veteranträff lördag 23 juli kl. 11:00 ~15:00 Holsljunga camping 
Veteranträff för motorer, maskiner, bilar, traktorer, mc, mopeder, ta med vad du 

vill! Vi träffas, njuter samt byter erfarenheter och har skoj.  

Campingen säljer go-fika och lättar lunch. 

Alla är välkomna att vara med medlem som icke medlem. 
Frågor, kontakta Carina 070-60 39 809, Kalle 070-52 14 653 
(Arrangemanget är ett samarbete med ABF Sjuhärad) 
___________________________________________________________________________________________ 

Målilla, Motorns dag med veteranmarknad lördag 6 augusti kl. 07:00 

Tema: Bejers motorn, entré 120kr 
Vi samåker från Medborgarhuset i Östra Frölunda.  

Ta med fikakorg för en fikapaus under vägen. 

Anmälan senast den 3/8 till Thomas 070-57 70 996 
___________________________________________________________________________________________ 

GrönArbete Östra Frölunda ”Vår gräsplan” inför motordagen… 

Under en dag eller två i augusti kommer vi att behöva trimma och snygga 

till vår gräsplan och intilliggande grönytor. Kan du tänka dig att hjälpa 

till så kontakta Carina 070-60 39 809 eller Thomas 070-57 70 996 

_____________________________________________________________ 

Hjälp oss att rekrytera 

utställare, försäljare och 
funktionärer till vår 

Motor-/Veteranträff lördag 3/9. 
Kan Du ställa upp som funktionär??? 

Anmäl dig till Carina 070-60 39 809, kmvcina@gmail.com 

gärna före den 10/8 så schema kan upprättas i god tid. 

Lördag 3 september kl. 10.00–14.00 Östra Frölunda 
 

Motor-/Veteranträff med bakluckaförsäljning i Östra Frölunda.    
ALLA slags fordon, motorer, redskap eller vad du har som kan platsa på en 

veteranträff är välkommet att delta. 
Bakluckaförsäljningen gäller både veteran, loppis som nyproducerat - ätbart som 

oätbart! 

Kl. 12:00 kör vi en kort runda med alla fordon till äldreboendet.  

Detta är väldigt uppskattat av de boende och vi hoppas att så många som möjligt 

kan delta! 

Vi har försäljning av korv, hamburgare, dricka och våra profilkläder.  

Hembygdsföreningen säljer kaffe med dopp. Egen medhavd fikakorg är också 

välkommet.  

Du som utställare – Kom i god tid. Det går bra att ställa fordon och motorer 

kvällen innan. Lastmaskin finns att tillgå.  

Skall du sälja något… kontakta Bosse eller Carina 

Allt & alla är välkomna! 

Frågor kontakta: Bosse 070-54 26 825 eller Carina 070-60 39 809 

___________________________________________________________________ 
Medlemsmöte onsdag den 9 november kl. 18:30  

ABF, Kinnagatan 6, Svenljunga. (Vid biografen) 

Vi samlas över en enkel fika och diskuterar året som gått samt blickar 

framåt över kommande år. 

Tag med dig tankar och idéer. Det är tillsammans som vi formar vår 

förening 

Bildspel visas från de aktiviteter som vi deltagit och genomfört under året. 

Anmälan senast den 7/11 till: 

Anneli 070-66 27 043 eller Carina 070-60 39 809 
(Arrangemanget är ett samarbete med ABF Sjuhärad) 

_________________________________________________________________________ 

 

Tips! Finns löpande på vår hemsida t.ex. 20/8 Karl Gustav Motorfest, 

17/9 Sves Gård Väröbacka Traktorpulling, Surhålskörning, slalom etc 

 

Höstplöjning 
Tid och plats skickas via sms 

Känner du någon som vill ha plöjt, hör av dig till  
Thomas tfn 070-577 09 96 

 


