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Våra besiktningsmän för MHRF-försäkring: 
Per-Åke Peterson, Östra Frölunda       070-263 35 23 
Thomas Persson, Östra Frölunda         070-577 09 96  
Bernt Andersson, Håcksvik                070-259 06 96 
Ulf Tranefors Gustafsson, Tranemo     073-667 24 84 

 

Medlemsavgift 200kr/år betalas in på Bg 415-0256. Uppge namn, adress, mobil 

Vi finns på: www.kimv.se, Facebook, Instagram. Du når oss på info@kimv.se 

 

Vänförening = Ömsesidigt medlemskap 
Vår vänförening VTV96 erbjuder ett flertal aktiviteter. 
Kolla på deras hemsida. Du är hjärtligt välkommen att 

delta på lika villkor! 
http://veterantraktorklubbenvast96.dinstudio.se 
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http://www.kimv.se/
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Mopperunda varje onsdag kl.18:00 maj–september i Svenljungabygden om vädret tillåter 
Start från gamla brandstationen i Svenljunga (Svenljunga mopedservice).  
Info: Peter Hansson 070-54 69 949 
 

18/8 Lördag kl.10:00, Motorfest i Karl-Gustav, Utställare välkomna från kl. 08:00.  
Motorer, redskap, mopeder, mc, ja vad du vill. Kinds MotorVeteraner är inbjudna och vi har tackat JA! 

Så nu hoppas vi att vi är många medlemmar som kan komma å va mä!  
Info: Magnus Ljungblad, (Karl-Gustav) 070-308 30 80 eller Thomas P (KMV) 070-577 09 96 
 

23-26/8 Torsdag-Söndag VTV 96 - Motorträff i Steninge 
Allt gammalt med motor är välkommet! Träffen startar torsdag em. och invigning följer med Midnight run, rallyn och 
mycket tokigheter för att avslutas vid lunch på söndag. 
Årets tre teman: 
*Motorer, stationära i alla former, gärna tändkulor. 
*Bo över! 
*BM rally på lördagen, hur många kan vi få ihop? Alla välkomna men GRÖNA BM kör först!  
Hjärtligt Välkomna på en galen träff i motorerna och veterantraktorernas tecken!  
Info: VTV96 Ove Falk, falk@swipnet.se 
 

Hjälp till att rekrytera funktionärer, utställare och försäljare till vår Motor-/Veteranträff 1/9 
Vi behöver frivilliga som kan hjälpa till som grillare, grillförsäljare, P-vakt samt i sekretariatet. Kan du och/eller någon 
vän tänka er att hjälpa oss en timme eller två, så är det guld värt. Funktionärer får en grillbiljett (hamburgare/korv å 
dricka)Anmäl er till Carina senast 15/8 Ring eller skicka ett sms på 070-60 39 809 eller mail: kmvcina@gmail.com 
 

1/9 Lördag kl. 10-14, Motor-/Veteranträff med bakluckeförsäljning i Östra Frölunda. 
Årets tema är traktor med redskap. Så glöm inte att haspa på något efter traktorn! Vi fortsätter även i år med 
rallybilar och ”FULLT ÖS I GRUSGROPA”. 2 balvagnar används till besökstransport till ”grusgropa”. Bilparkering får 
absolut inte ske i grusgropen eller på landsvägen. Om torkan håller i sig så ser vi gärna att du har en brandspruta 
med dig. Bakluckeförsäljning - veteran, loppis som nyproducerat - ätbart som o-ätbart! Allt & alla är välkomna! 
Vill du sälja något eller har frågor… kontakta Bosse 070-54 26 825 eller Carina 070-60 39 809 
Pst! på kvällen vid 18-tiden så träffas de som vill å utvärderar dagen över en picknic korg som var och tar med sig. 

 

9/9 Söndag kl. 11-16. Veteranutställning och Loppis på  
Café Tostatorpet, Mjöbäck.  
Uppvisning av grejer som var och en tar med sig efter 
önskemål; motor, moped, bil, traktor, skiftnyckelsamling, 
blåslampor eller något annat kul som du samlar på.  
Vill du bli av med grejer så anmäler du dig till Loppis, du får 

tillgång till ett loppis bord på loftet kostar Gratis. Anmälan ang.loppis sker till Carina på Tostatorpet 070-675 70 70 
cafe_tostatorpet@hotmail.com Övriga funderingar kontakta Carina (KMV) 070-60 39 809  
 

22/9 Lördag. Bussresa till Repslagarmuseet & Remfabriken. Å naturligtvis fika å mat däremellan   
870 kr vid minst 18 personer, 770 kr vid 24 personer. Ja ni ser… ju fler… desto billigare. 
 

Upphämtning 09:00 Holsljunga skola, 09:20 Östra Frölunda Medborgarhuset, 09:40 Svenljunga bussterminal 
10:50-11:40 Fika på Nohlbygårdens Ekobageri & kafé i Alingsås passa på och fika i rälsbussen eller i genuina fiket. 
12:20-13:45 Guidad tur på Repslagarmuseet i Älvängen (www.repslagarbanan.se) 
14:00-15:20 Lunch intages på Fars Hatt i Kungälv Menyn består av Smör, Bröd, Sallad, Wienerschnitzel med Citron, 
Kapris, Ansjovis, gröna Ärtor och brynt Potatis. Kaffe och chokladbit. Lättöl, Mineralvatten eller Läsk. 
15:40-17:10 Guidad tur på Remfabriken Göteborg (www.remfabriken.se) 
Åter ankomst ca; Svenljunga 18:15, Östra Frölunda 18:30 och Holsljunga 18:55 
Anmälan senast 9/9 till Carina 070-60 39 809, kmvcina@gmail.com  
 

29/9 Lördag. Holsljunga marknad kl. 10-13 Uppvisning av grejer som var och en tar med sig efter önskemål; 
motorer, moped, bil, traktor, ångmaskiner eller något annat kul som du samlar på eller vill visa upp.  
 
1/11 Torsdag kl. 18:30, Medlemsmöte i Medborgarhuset Östra Frölunda Kenneth Fransson från TraktorPower är 
vår gäst. Han berättar om vår kommande resa till Dorset i England år 2020. Samt visar lite bilder och videoklipp.  
Vi bjuder på enklare fika. Anmälan senast 29/10 till Anneli 070-662 70 43 eller Carina 070–60 39 809 
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