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PåGång
Obs!

Informationskrav även för dieselbränsle

Fira påsk
med MHRF
på Elmia
Påskhelgen
2015, 3-6 april,
medverkar
Motorhistoriska
Riksförbundet
återigen på Bilsport Performance & Custom
Motor Show på
Elmia. Årets temautställning
heter ”Engelska parken”.
Du hittar oss
som vanligt i
hall C, Nostalgia-hallen.
GS

Den som tillhandahåller drivmedel ska informera konsumenter
om andelen biodrivmedel i bränslet, särskilt om halten av FAME
(fettsyrametylestrar) samt om lämplig användning av olika bränsleblandningar enligt bränslekvalitetsdirektiv, 98/70/EG. Detta
gäller både bensin och diesel.
I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:66) om
informationskrav avseende tillsatser i drivmedel har inte dieselbränsle
tagits med. Motorhistoriska Riksförbundet har i februari 2015 besvarat
en remiss och i likhet med 2011, då biodrivmedel i bensin behandlades
särskilt, tryckt på att kravet på information för den som tillhandahåller
bränsle till konsument blir så tydligt och att risken för skador på en
motor minimeras.
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Läs mer på www.mhrf.se/remisser2011 och www.mhrf.se/remisser2015.
Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Evenemangskalendern 2015 ute nu!
Evenemangskalendern 2015 ute nu: 36 sidor evenemang som
ryms i såväl handskfack som innerficka i skinnstället. Och mobil!
Klubbarna som beställt evenemangskalendrar får dem i dagarna för
vidare distribution till sina medlemmar, det vill säga långt tidigare än
tidningarna som finns ute i landets turistbyråer. Kalendern finns även på
www.mhrf.se. Nytt för i år är den mobilanpassade versionen – med karta!
Träffa MHRF! Utöver Elmia i påsk (se notisen intill) och Motorhistoriska
Dagen-träffarna den 6 juni (se www.mhrf.se/6juni ) hittar du oss här:
• maj 31, Gärdesloppet, Stockholm
• juni 12-14, Velodromloppet, Karlskoga.
• juni 29-1 juli, Almedalen, Gotland.
• juli 2-4, Power Meet, Västerås.
• september 19-20, Klassikerhelgen, Grytsbergs säteri.
Göran Schüsseleder, MHRFs kansli
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Motorhistoriska
Dagen 6 juni

Fira Sveriges rullande kulturarv på en folkfest nära dig!
www.mhrf.se/6juni
Arrangörstävlingen
i samarbete med

För mer information om arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas i samband
med Motorhistoriska Dagen, ring 08-30 28 01 eller besök www.mhrf.se/6juni.
Foto: Andreas Libell

