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PåVäg
Obs!
Ägarbyte? Ny
försäkring!
Skriver man
över ett fordon,
exempelvis
inom familjen i
samband med
dödsbon, utan
att ha tecknat
en ny försäkring väntar en
dyr avgift från
Trafikförsäkringsföreningen
kring. (Mer på
mhrf.se). /GS

Tre vänner från
Trelleborg vinner
årets Kultur på väg
Motorhistoriska dagen firades traditionsenligt på nationaldagen den 6 juni,
i år på närmare ett hundratal platser
över hela landet. Fem evenemang blev
finalister i arrangörstävlingen Kultur
på väg som anordnas av MHRF och
tidningen Nostalgia Magazine.
Årets vinnare av Kultur på väg 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.
Bakgrunden till träffen är att de vill ordna
något trevligt för Trelleborgarna, något vännerna gjort 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.
Läs mer på mhrf.se/6juni.
Göran Schüsseleder
kommunikatör MHRF
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Per-Eric Sandell, Anders Anderholm
(Trelleborgs Motorklubb), Anders
Pålsson, Lars Mattsson (ordförande
i Trelleborgs Motorklubb) och Alf
Påhlsson. Foto: Bo Porshed/FABAS

MHRFs jubileumsår
samlat på en enda sida!
Jubileumsåret är förstås långt ifrån över. Håll koll på vad som hänt
– och vad som ska hända – på mhrf.se/50!
Utöver möjligheten att få koll på alla datum och platser där du kan träffa
– och fira – Motorhistoriska Riksförbundet finns en hel del intressant läsning på MHRFs jubileumssida. Bland annat kring den fordonshistoriska
rörelsens historia.
Många är de som varit med på resans gång. På jubileumssidan
intervjuas Björn-Eric Lindh, en av förbundets pionjärer och ”pappa” till
MHRF-försäkringen, entusiastfordonsförsäkringen som var först i sitt slag
och som fortfarande är marknadsledande. Här hittar du även en intervju
med Lennart Renbjer, tidigare rättschef på Näringsdepartementet, som
gjorde en betydelsefull utredning av entusiastfordon under 1990-talet.
Fler intervjuer väntar och kommer att publiceras efterhand.
Allt är förstås inte historia, nutiden är minst lika viktig! MHRF har flera
viktiga samarbetspartners och på samma sida berättar (hittills):
•
Carl Legelius, chefredaktör för tidningen Klassiker, varför han tycker
att vårt kulturarv är värt att bevara.
•
Thomas Sjölund, chefredaktör för tidningen Classic Motor, om sin
syn på det rullande kulturarvet.
•
Gustaf Ridderstolpe, ordförande i SFRO, om samarbetet och
ombyggda fordon.
•
Maria Nordqvist, bland annat politisk sekreterare för SMC, om
samarbetet i mc-frågor.
•
Fredrik Westerlind, tekniker på Folksam, om samarbetet kring
MHRF-försäkringen
Även våra folkvalda kommer till tals. På
jubileumssidan kan du – utöver gratulationer – läsa om riksdagspolitikers syn på det
fordonshistoriska kulturarvet. Listan fylls hela
tiden på. I skrivande stund är följande med:
•
Maria Gardfjell, Miljöpartiet
•
Thomas Morell, Sverigedemokraterna
•
Jan Ericson, Moderaterna
•
Isak From, Socialdemokraterna
•
Anders Åkesson, Centerpartiet
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Även jubileumsboken (120 sidor!) går att beställa via mhrf.se/50. Det är
även här den under slutet av november kommer att publiceras digitalt så
att så många som möjligt får möjlighet att läsa den! Med andra ord, har du
en stund över framför skärmen väntar svenska fordonshistoriska rörelsens
historia fylld av utmaningar och glädjeämnen sedan 1969 fram till i dag.
Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Dyrare ursprungskontroll väntas 2020
Mer på mhrf.se/ursprungskontroll_2020.
Från och med 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
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