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En förening vars ändamål är att samla människor kring ett gemensamt intresse. Intresset består i att äga, vårda 
och renovera äldre fordon, både bilar och motorcyklar. Klubben anordnar träffar, utflykter och årliga rallyn. 
Ett klubblad finns som utkommer med 2 nummer per år och som skickas till alla medlemmar. Genom klubbens 
försorg kan medlemmar erhålla en veteranfordons-försäkring med fördelaktiga villkor och till ett rimligt pris. 
Medlemmar har också rabatter i en del affärer och företag.

Postgirokonto: 103 28 94-6                            Klubblokal: Gösta Berlings väg 13, 691 38 Karlskoga
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Vårens och sommarens aktiviteter 2014
• vecka 10 Torsdagen den 6 mars kl 18.00. Johan Löfgren och Johan Carlsson kommer och berättar om
 ”Rallysnack från JSM”.
• vecka 12 Torsdag 20 mars kl. 18.00. Studiebesök Lasarettet. Samling huvudingången / entrén
• vecka 14 Torsdag 3 april kl. 18.00 Brottsofferjouren kommer och berättar om verksamheten.
 Kaffe.
• vecka 17 Lördag den 26 april kl. 10.00. Motorlördag på Torget
• vecka 18 Torsdag 1 maj kl 18.00. Ingen verksamhet
• vecka 19 Onsdagsutflykterna startar!
• vecka 20 Torsdag 15 maj kl 18.00 Besök hos Dan Borgström på Flygfältet, bortanför segelflygklubben.
 Anmälan Per 073-446 27 59
• vecka 21 Fredag 23 maj. Vårresa till Hallstahammar och Köping.
 Se vidare i Klubbladet nr 1 2014
• vecka 23 6 juni kl 10.00 Motorhistoriska Dagen, vi kör en tur runt sjön, medtag picknick.
 Start vid Karlskoga folkhögskola.
• vecka 24 Motorsportveckan 11-15 juni
 Onsdag 11 juni: Invigning på Torget, Crusing.
 Lördagen den 14 juni kl 10.00 Velodromrallyt. Se vidare i Klubbladet nr 1 2014.
 Anmälan till Roland Axin senast den 1 juni tel. 0586-560 97,
 eller e-mail: roland.axin@bredband.net
 Söndagen den 15 juni kl. 10.00 Damrally! Se vidare i Klubbladet nr 1 2014.
 Anmälan till Annika senast den 1 juni tel. 0586-725094,
 eller e-mail: annika.liliegren@tele2.se.
• vecka 34 Lördagen den 16 Augusti. Mopperally. Mer Info i vårens Klubblad.
 Anmälan senast 9 augusti till P-O Kock tel. 0586-50778, eller e-mail: peo.kock@telia.se

Vid ändringar i programmet meddelas detta på klubbens hemsida: kmwinfo.se

Bilar
Årsmod för veteraner: 
Rullande 30-årsgräns
Klassiker
värde 0-60.000:-
Klassiker
Värde 60.000-150.000:-

MC
Årsmod för veteraner: 
Rullande 30-årsgräns
Klassiker
värde 0-30.000:-
Klassiker
Värde 30.000-120.000:-

Försäkringar
Berne Dahl, Syrenvägen 8, 691 42 Karlskoga, tfn 0586-546 14

Fordonsförsäkringar
Klubben har avtal med försäkringsbolaget IF. För aktuella premier kontakta Berne Dahl. 
Alla premier är helförsäkring och gäller helår:
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Idag har solen strålat och nästan all snö är bortsmält. Man kan ana sig till att våren är på väg, men det kom-
mer säkert att bli bakslag innan det är tid för att ge sig ut och  åka med de gamla fordonen.
Vintern har varit helt fri från renoveringar tyvärr så det blev till att använda tiden till att byta kök istället.
Jag missade ett fint tillfälle till att köpa ett objekt i höstas på grund av min snålhet, hade jag bara betalt vad 
som begärdes så hade jag ägt en koja av modell traveler.
I klubben har nu skett lite förändringar i styrelsen. Anita och Sven G har valt att lämna styrelsearbetet ty-
värr, men kommer att finnas kvar i klubben och fortfarande vara aktiva. Sven har kvar administrationen av 
våra resor och det är till honom vi ska anmäla oss. Roland och Kalle har också avböjt omval. Vi tackar alla 
för den tid de lagt på Karlskoga Motorweteraner!
Nya i styrelsen är Lennart Nilsson, Berndt Hornelid och Johan Granquist. Jag hoppas att dom kommer att 
trivas i styrelsen och jobba för en aktiv klubb. I och med dessa val består nu styrelsen av nio medlemmar i 
likhet med vad som beslutades på årsmötet. 
Under våren kommer vi att lansera en ny hemsida. Arbetet med den pågår i samarbete med Möckelfören-
ingar. En sammanslutning där meningen är att Karlskogas föreningar ska samlas och där informera om sin 
verksamhet.
Vår adress till hemsidan kommer att vara nästan samma som tidigare: kmwinfo.se är vad som gäller framö-
ver.
I år kommer vi även att uppmärksamma Motorhistoriska Dagen. Den 6 juni  kl. 10.00 samlas vi vid Hem-
bygdsgården i Karlskoga och åker runt sjön, med ett stopp för fika vid Möllebadet. Det är meningen att alla 
deltagare tar med eget fika. Ingen anmälan och ingen betalning! Bara att komma!
I övrigt kör vi två rallyn under Motorsportveckan och mopperally i augusti.
Sista studiebesöket i vår går till Dan Borgström som har en hangar på flygfältet. En stor entusiast av flyg-
plan, och har en hel del att berätta om de plan han håller på att renovera.
Slutligen har vår trogne förstasidesillustratör Ralph Robinson tyvärr avsagt sig vidare medverkan, men vi 
riktar här ett stort tack till honom för alla fina bilder genom åren.
Per Liliegren

Ordförande har ordet!

Tack från fd kassören
Efter några (tre) år av beslutångest  har jag nu bestämt mig 
för att avgå som kassör i föreningen.  Det var inget lätt be-
slut men nu kändes det rätt att lämna ”penningpåsen” vidare.  
Det har varit många trevliga år med medlemskontakter, nya 
vänner, aktiviteter, resor mm. Som fortsatt medlem kommer 
jag säkert bidra med något repotage i tidningen och kanske 
lite förslag till aktiviteter. 10 år har det blivit och nu lämnar 
jag över till min efterträdare Annika Liliegren och med det 
tackar jag för mig och önskar henne, övriga i styrelsen och 
alla medlemmar lycka till i framtiden. 
Anita Göransson

Redaktörens ruta
Så är det åter dags för ett nytt nummer av vårt medlemsblad. Som vanligt har jag haft god hjälp av med-
lemmar att fylla tidningen med intressant material. Och det är en förutsättning för att detta komplement 
till hemsidan ska kunna fungera.
Denna gång hittar vi bland annat bilder från Sven Göransson och Ragnar Lundberg och ett reportage 
från hembygdsgårdens motorträffar signerat nye styrelseledamoten Johan Granquist. 
Nu hoppas jag att även ni andra ska hjälpa till med bilder och texter. Eller med tips om egna och andras 
renoveringar. Jag hjälper gärna till med att formulera och brodera om ni tycker det är svårt att skriva.  
Jag finns på telefon 0760-951130 eller epost: olzon.stefan@gmail. com. Tack på förhand!
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Karlskoga Motorweteraner
Verksamhetsberättelse för 2013

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
– ordförande: Per Liliegren  – vice ordförande: Roland Axin
– kassör: Anita Göransson  – sekreterare: Annika Liliegren
– klubbmästare: Sven Göransson – vice klubbmästare: Jan-Eric Johansson
– ledamot: Lena Lindqvist  – ledamot, Medlemsregister: Per-Olov Kock
– ledamot: Eva-Britt Persson  – ledamot: Kalle Dahlqwist
– tidningsansvarig: Stefan Olzon 
Antal medlemmar vid årets slut 31/12 -13 var 744 st. Medlemsregistret har under året 2013 administrerats 
av Per-Olov Kock med stor förtjänst. 
Styrelsen har haft 11 st. protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten med bla. förberedelser inför Mo-
pedrallyt, Damrallyt och Velodromrallyt samt utskick av tidningar och övrig informationsmaterial. 
Två av våra rallyn kördes under den nystartade Motorsportveckan i Karlskoga.
Årets Velodromrally gick medsols runt Degerfors, Kristinehamn och Kyrksten. Rallyt avslutades på Gellerå-
sen med Lunch och prisutdelning. Ett nittiotal deltagare ställde upp.
Per Liliegren, Sven Göransson och Jan-Erik Johansson har varit styrelsens ansvariga, att tillsammans med 
arbetsgruppen bestående av Alberto Morello och  Kenneth Larsson  planera och ansvara för genomförandet 
av Velodromrallyt.
Klubben genomförde även i år ett Damrally den 16/6-13, ansvariga för planeringen var damerna i styrelsen. 
Rallyt gick upp till Lungsund för Lunch. Start på Torget och mål vid Flygfältet, där man avslutade med  
prisutdelning, 23 ekipage deltog. Damerna i Styrelsen, Anita Göransson Eva-Britt Persson Lena Lindqvist 
och Annika Liliegren höll i förberedelser.
Mopedrally anordnades för andra gången den 24/8 13, Flyttat till augusti för att få trevligare väder. Ansvarig 
för detta var P-O Kock tillsammans med Sven Göransson och Rune Österholm. 
Alla våra rallyn genomfördes i bra väder.
Klubben har försäkringsavtal för veteranfordon med IF. Försäkringen är knuten till ett medlemskap i klub-
ben. Handläggare och besiktningsman för försäkringarna har Berne Dahl varit. 
I samband med Karlskoga Centrumföreningens Långlördag (Motordagen), den 27 april på torget, deltog 
klubbens medlemmar med ett antal fordon. 
Under våren och hösten har klubblokalen varit öppen varannan torsdag, jämna veckor. 
Medlemsuppslutningen har under året varit stor och vissa kvällar har det nästan varit “lapp på luckan”. 
För femte gången  arrangerad klubben ett  Loppis för våra medlemmar. Vi lånade lite utrymme vid Helmia 
Bil och alla medlemmar var välkomna att sälja det man ville bli av med. 

Klubben har genomfört studiebesök till följande företag:
Stena Metall 18/4  KD Solskydd i Degerfors 19/9
Bjurs Bil 2/5   Karlskoga Tidning/ Kuriren 14/11
Ingvar Malm vid Leken 5/9 Rajamäki Racing 28/11
Vårresan den 4-9 maj gick till Tyskland arrangerades av Rolan Axin tillsammans med Göran Jensen .
Höstresan den 5 oktober gick till Torsby Fordonsmuseum och Familjen Walfridssons bilsamlingar i Torsby 
och Sunne
Under sommaren har bil och mc-förare samlats för gemensamma utflykter varje onsdagskväll samt ett antal 
söndagar till olika resmål i och utanför länet enligt en uppgjord körplan.
Klubben har gett ut två nummer av “Klubbladet”, som är ett bra komplement till klubbens hemsida. Även en 
uppdaterad Matrikel är utgiven under året.
Arbetsåret 2013 avslutades med Luciafest i Karlskoga Folkhögskola där några av våra medlemmar stod för 
underhållningen.

Styrelsen vill tacka de företag som gjort det möjligt att genomföra studiebesöken och alla som spons-
rat vårt rally samt alla medlemmar som ställt upp och deltagit i arbetet i samband med klubbens 
verksamhet.
Karlskoga januari 2014 
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Karlskoga Motorweteraner 2013 
RESULTATRÄKNING      2013   2012 
INTÄKTER    
Medlemsavgifter       184 870 185 480 
Försäkringsroyality       16 450  16 880 
Besiktning försäkring       7 700  7 300 
Annonser i klubblad       6 000  5 000 
Försäljning av klubbprylar      465  225 
Försäljning kepsar       0  2300 
Försäljning av DVD       100  300 
Försäljning av reflexvästar      0  260 
Rallyintäkter        21370  16700 
Utflykter        13500  27800 
30-års jubileum       0  2800 
Räntor         1146  1935 
         251 601 266 980                         
KOSTNADER    
Lokalhyra         18 000  18 000 
Övriga lokalkostnader       0  0 
Internet kassör        2 400  2 400 
Fika Eken        3 090  3 070 
Kostnad studiebesök       580  0 
Kontorsmaterial       12 023  9 806 
Datorkostnader program mm      19 475  2 398 
Tryckkostnad utskick       1 706  1 125 
Klubbtidningen       34 906  30 989 
Matrikel        0  18 020 
Rally         19 670  17 984 
Utflykter        23 947  52 845 
Porto         22 521  24 952 
Reklam        1 368  2 263 
MHRF         17 250  15 000 
Årsmöte        10 901  9 340 
Aktiviteter medlemmar      14 843  0 
30-års jubileum       0  45 793 
Inköp av kepsar       0  7 500 
Bankkostnader       1 097  612 
Förändring av varulager      113  261 
         203 890 262 358

Resultat        47 711  4 622 
    
BALANSRÄKNING       2013-12-31      2012-12-31 
Tillgångar    
Kassa         274  647 
Bank         113 953           112 807 
Postgiro        192 898 145 847 
Klubbmärken        4 992  5 105 
Inventarier        0  0 
Summa tillgångar       312 117 264 406 
    
Skulder och eget kapital    
Ingående eget kapital       264 406 259 784 
Årets resultat        47 711  4 622 
Summa skulder och eget kapital     312 117 264 406 
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VELODROMRALLYT 2014
Lördagen den 14 juni är det dags igen för Karlskoga Motorweteraners
traditionellaVelodromrally. Som vanligt arrangeras det i samband med

Velodromloppet för klassiska tävlingsbilar på Gelleråsen, varifrån
 rallystarten sker klockan 10.00.

Rallyt ingår även i år i Motorsportveckan i Karlskoga.
Anmälan senast den 1 juni till Roland Axin. Tel. 0586-56097 eller

e-post: roland.axin@bredband.net.

Budgetförslag 2014
Intäkter      Konto  
Medlemsavgifter     3000   180 000 kr  
Försäkringsroyalty     3994   16 000 kr  
Besiktning försäkring    3995   6 500 kr  
Försäljning av klubbprylar   3990   200 kr  
Annonser i klubblad    3110   5 500 kr  
Rallyintäkter     3010   20 000 kr  
Intäkter för utflykter    3020   13 500 kr  
Ränteintäkter     8300   1 000 kr  

Summa intäkter       242 700 kr

Kostnader      
Lokalhyra      5010   18 000 kr  
Lokaltillbehör hyrd lokal    5050   1 000 kr  
Fika i Eken      6060   5 500 kr  
Kontorsmtr/kuvert etc    6110   15 000 kr  
Datorkostnader program mm.   6120   4 000 kr  
Tryckkostnad för utskick    6130   2 500 kr  
Tidningen      6150   36 000 kr  
Matrikel      6170   20 000 kr  
Rallykostnader     6190   20 000 kr  
Utflykter      6200   35 000 kr  
Porto       6250   30 000 kr  
Reklam/presenter     6300   2 400 kr  
MHRF      6350   18 000 kr  
Årsmöte      6450   12 000 kr  
Aktiviteter medlemmar    6475   22 000 kr  
Bankkostnader     6570   1 300 kr  

Summa kostnader       242 700 kr  
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Protokoll från årsmötet 2014-02-13
Plats: Karlskoga Folkhögskola
Tid: 2014-02-13, Kl. 18.00

§1. Mötets öppnande
 Mötet öppnades av ordföranden Per Liliegren.
§2. Mötets behöriga utlysande
 Mötet godkände att mötet var behörigen utlyst.
§3. Godkännande av dagordning
 Mötet godkände dagordningen.
§4. Val av mötesordförande
 Alberto Morello valdes till mötesordförande.
§5. Val av sekreterare för mötet
 Eva-Britt Persson valdes till sekreterare för mötet.
§6. Val av två protokolljusterare
 Kenneth Larsson och Sven Göransson valdes till protokolljusterare.
§7. Verksamhetsberättelsen
 Mötet godkände Karlskoga Motorweteraners verksamhetsberättelsen för 2013.
§8. Kassa och förvaltningsrapport
 Mötet läste kassa och förvaltningsrapporten för 2013 och godkände densamma.
§9. Revisionsberättelsen
 Alberto Morello läste upp revisionsberättelsen och mötet godkände den.
§10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
§11. Förslag till verksamhet för år 2014
 Styrelsens förslag lästes igenom och förslaget godkändes av mötet.
§12. Fastställande av budget för år 2014
 Budgetförslaget lästes igenom och godkändes av mötet.
§13. Skrivelse om stadgeändring
 Förslag till stadgeändring innebär att styrelsen bör innehålla udda antal ledamöter,
 så här föreslås att stadgarna ändras så att styrelsen innefattar 9 medlemmar.
§14. Val av styrelse
 Årsmötets val av styrelse:
 Kassör på två år valdes Annika Liliegren
 Ledamot på två år valdes Johan Granquist
 Ledamot på två år valdes Lennart Nilsson
 Ledamot på två år valdes Berndt Hornelid
§15. Val av revisorer och valberedning
 Två revisorer på ett år Stellan Högberg, Marianne Stenkvist
 Två st till valberedningen Ola Jansson, Rejo Peltola
§16. Övriga frågor
 En fråga kom upp om förvaltning av klubbens kapital, typ aktier, fonder. Den nya styrelsen tar upp
 frågan på sitt nästa möte. 
§17. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar
 Per Liliegren avtackade de avgående styrelsemedlemmarna Anita Göransson, Sven Göransson,
 Roland Axin och Kalle Dahlqvist med varsin blomsterbukett.
§18. Mötets avslutande
 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse och därefter serverades förtäring i form av
 Pytt i panna.

Karlskoga 2014-02-13
Eva-Britt Persson
Sekreterare
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Avgående styrelseledamöterna  Roland Axin, Anita 
Göransson, Calle Dahlqwist och Sven Göransson 
avtackades med blommorSom vanligt avslutades årsmötet med pyttipanna.

Avgångar ledde till nyval i styrelsen
Fyra avgående ledamöter i Karlskoga Motorwete-
raners styrelse ledde dels till nyval, dels till en 
stadgeändring. För att få ett ojämnt antal ledamö-
ter i styrelsen ändrades stadgan så att tio blev till 
nio, vilket i sin tur medförde att de fyra avgående 
ersattes av tre nya.
Vice ordföranden Roland Axin, kassören Anita 
Göransson, klubbmästaren Sven Göransson och 
vice klubbmästaren Calle Dahlqvist hade avsagt 
sig omval och avtackades nu med blommor.
I deras ställe valdes tidigare sekreteraren Annika 
Liliegren till kassör och nya ledamöter blev Berndt 
Hornelid, Lennart Nilsson och Johan Granquist. I 
övrigt består styrelsen, efter att ha konstituerat sig, 

av ordförande Per Liliegren, sekreterare Eva-Britt 
Persson, klubbmästare Jan-Erik Johansson, vice 
klubbmästare Lena Lindqvist och medlemsansvarig 
Per-Olof Kock.
Till revisorer utsågs Stellan Högberg och Marianne 
Stenqvist och valberedningen består av Ola Jansson 
och Rejo Peltola.
I övrigt flöt årsmötet på enligt planerna. Det leddes 
av Alberto Morello, med Eva-Britt Persson som 
sekreterare. Verksamhetsberättelse, bokslut  och 
budgetförslag godkändes och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet.
Som vanligt avslutades årsmötet med pyttipanna, 
trots vissa försök att sabotera denna tradition.

Efter nyval och omval 
och sedan man konsti-
tuerat sig, har styrel-
sen följande utseende: 
Stående från vänster: 
Per-Olof Kock, med-
lemsansvarig, Lena 
Lindqvist, vice klubb-
mästare, Berndt Hor-
nelid, ledamot (ny), 
Johan Granquist, 
ledamot (ny), Lennart 
Nilsson, ledamot (ny) 
och Jan-Erik Johans-
son, klubbmästare.
Sittande från vänster.: 
Annika Liliegren, 
kassör, Per Liliegren, 
ordförande och Eva-
Britt Persson, sekre-
terare.
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Även i år kommer Karlskoga 
motorweteraners Velodrom-
rally och Damrally att ingå 
som en del i Motorsport-
veckan i Karlskoga. Dam-
rallyt kommer, till skillnad 
mot tidigare, att starta från 
Hembygdsgården, dit också 
målgången planeras. Och det 
är en from förhoppning att 
målgången i år kommer att få 
lite mer uppmärksamhet. På 
flygfältet i fjol hamnade den 
i skymundan av andra evene-
mang, vilket väckte en viss 
irritation i Motorweteranerna.
Velodromrallyt körs som 
vanligt i samband med Velo-
dromloppet med start och 
mål på Gelleråsen. Och där är 

KMW-rallyn även i år i Motorsportveckan

Mimmi Karlsson och hennes Morris Minor utsågs till bästa ekipage i fjol-
årets damrally.

Velodromrallyt lockar deltagare från när och 
fjärran. Här funderar Ernst-Bertil Karlsson från 
Höjes på en av de kluriga frågorna.

Motorhistoriska dagen på nationaldagen
Motorhistoriska riksförbundet firar på nationaldagen den 6 juni även Motorhistoriska dagen. Detta 
manifesterar Karlskoga Motorweteraner i år genom ett klubbrally i all enkelhet. Rallyt startar vid 
Karlskoga folkhögskola klockan 10.00 för en tur runt sjön. Vid Mölle görs det rast för förtäring av 
medhavd matsäck. Ett utmärkt tillfälle att lufta pärlan och slå ett slag för hobbyn!

förhoppningen naturligtvis att deltagarantalet kommer att öka, eller åtminstone hålla sig kvar på en relativt 
hög nivå.
I övrigt består Motorsportveckan av en rad evenemang. Man smygstartar redan på tisdagskvällen den 10 
juni med motorkafé på Hembygdsgården.
På onsdagen äger den riktiga invigningen rum med cruising i Karlskogas centrum. Sedan fortsätter det med 
diverse olika arrangemang, till exempel bilutställning vid Näset på lördagen och bilsportutställning i och 
utanför Konsthallen på söndagen.
Det kommer också att bjudas på dragracing och monstertruckar.

Praktiska prov blir allt viktigare när smartphones 
och googel gjort det lätt att hitta svaren på många 
tipspromenadfrågor.
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Utmärkelse Svensk Kvalitet 2012
Intressant redogörelse för hur det kom till vid Karlskoga Lasarett:

Torsdagen den 31 oktober besöktes 
klubben av sjukhusdirektör Lena 
Adolfsson och kvalitets- och utveck-
lingschef Ing-Marie Larsson från 
Karlskoga lasarett
Vi var ett 25-tal medlemmar som sam-
lats för att ta del av vad som händer på
vårt lasarett.
Lena och Ing-Marie gav oss en intres-
sant och beskrivande information om 
hur kvalitetsarbetet har utvecklats från 
det startades 1998 fram till att lasaret-
tet fick utmärkelsen.
Några kriterier som man jobbat med  
* Ledarskapet är en viktig fram-
gångsfaktor, vara föredöme och att ge 
inspiration.
* Att information och analyser är tyd-
lig för alla medarbetare
* Viktigt att verksamhetens har plane-
ring med vision, syfte och tydliga mål 
och systematisk uppföljning.
* Att samtliga medarbetarnas visar 
engagemang, ansvar och utvecklings-
benägenhet.
*Kundtillfredsställelse som är en 
viktig del där patienten/kundens syn-
punkter inhämtas och att dess resultat 
redovisas. 
Att Karlskoga lasarett som första sjukhus i Sverige som fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2012 är mycket 
stort. Det märktes tydligt att de båda att var stolta över det arbetet som deras medarbetare hade utfört samt 
att det är viktigt att arbetet fortskrider i samma anda och med ytterligare förbättringar.
Utmärkelsen innebär att Karlskoga lasarett är en förebild för andra, såväl för näringslivet som för den of-
fentliga sektorn.
Vi önskar dem ett stort grattis!



12

Bofors Industriområde, 691 80 Karlskoga
Tel 0586-827 53, 652 50 • Fax 0586-827 43

info@hjorts.com
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Mopedrally!
Nu upp till 98 cc!

KMW anordnar i år åter ett rally speciellt för dig som vill ut och 
lufta din moped och i år även för dig som har en lättviktare, en 
98-kubikare. 
Missa inte chansen till en trevlig femmilatur på moppen!
Anmälan kan ske till Per-Olof Kock på telefon 0586-50778 eller 
e-mail: peo.kock@telia.se senast den 9 augusti.
             Välkomna!

Lördag 16 augusti 2014

Studiebesök hos Johan Rajamäkki
En torsdag i november, kallt och blött då är det trevlig att få gå in i ett rent och fint garage. Lite ovanligt är 
att det är fyllt med Formel 1 bilar uppblandat med en del Formel Renault.
Johan hade mycket att berätta om sin verksamhet som består av eventupplevelser för dem som bokar in 
körning med formelbilarna. Verksamheten finns på Anderstorp under sommaren men med gästspel i Ungern, 
Finland och Estland.

Dags ig
en! Dags igen!
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Ny lokal för KMW:s julfest

Tomtemor själv, Lena Lindqvist, välkomnade deltagarna när Karlskoga Motorweteraner för 
första gången firade sin traditionella julfest på folkhögskolan.

Det var inte bara lokalen som var ny. Den 
traditionella lusekatten hade ersatts med en 
skinksmörgås.

KMW-medlemmar som låter sig väl smaka 
av skinkmackorna

I december firade Karlskoga Motorweteraner 
sin traditionella julfest. Men till skillnad från 
tidigare hade man i år flyttat festen till Karl-
skoga folkhögskolas restaurang i stället för 
hembygdsgården. Den traditionella lussebullen 
hade dessutom bytts mot skinksmörgås.

En tradition som emellertid fortlever är mu-
sikunderhållningen. Som vanligt var det Pin-
nens combo som stod för jultonerna. Förutom 
Roland ”Pinnen” Eriksson själv på dragspel, 
består trion av Bert Lindarw, gitarr och Hans 
Axelsson, trumpet och trombon. Och repertoa-
ren blandar jullåtar med evergreens.
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Stämningen var hög kring borden under 
julfesten på folkhögskolan.

Förväntningarn var höga i köerna till 
skinksmörgåsarna.

Pinnens combo underhöll som vanligt med 
julmusik.

Vice klubbmästaren Jan -Erik Johansson 
fick agera tomte när festdeltagarna fick  
varsin julklapp vid hemgång.

Ett trevligt inslag i julfesten var att de 50-talet 
deltagarna välkomnades till restaurangen av 
tomtemor själv i Lena Lindqvists gestalt. En 
tomtemor som sedan också var med och såg till 
att festdeltagarna fick med sig varsin julklapp 
hem.



16

Motorweteraner på höstresa till Torsby och Sunne
Karlskoga Motorweteraners höstresa gick 2013 till Torsby och Sunne. På Torsby fordons- 
museum kunde bland annat den så kallade Frykenbilen beskådas. Bilen gick genom isen i
februari 1936 då man höll på att ploga upp en parkering på Frykens is. Bilen bärgades efter
50 år av Nordvärmlands veterantekniker som sedan restaurerat den så att den i dag åter kan 
användas till snöplogning. Muséet innehöll också en hel del annat intressant i fordonsväg.
Färden gick sedan till Sunne, där familjen Walfridsson, efter lunchen, visade upp en impo- 
nerande samling bilar och en minst lika imponerande prissamling.
Hemfärden gick över Nyängen utanför Grums, där fika intogs efter en minst sagt späckad 
dag.
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Motorweteraner på höstresa till Torsby och Sunne
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Onsdagsturer till motorcaféet
Under en spontancruising en lördagskväll i septem-
ber hösten 2012 så diskuterades avsaknaden av en 
träffpunkt för alla motorintresserade i Karlskoga. 
Undertecknad började då att fundera på alternativ 
och möjligheter och kom snabbt att tänka på Karl-
skogas fina Hembygdsgård med stora gräsytor och 
bra möjligheter till servering. Idén till Hembygds-
gårdens Motorcafé föddes och fyra kvällar plane-
rades in under sommaren 2013. En Facebooksida 
skapades, visitkort trycktes och sen var det igång…

En viss spänning infann sig när det den 15 maj var 
dags för cafépremiär, skulle några dyka upp eller 
skulle vi själva få äta upp alla nygjorda köttbulle-
mackor? En stund före utsatt tid började det rulla in 
bilar och motorcyklar i en strid ström. Besökarna 
njöt sen av fika med underhållning i vårsolen, de 
förgjorda mackorna räckte inte på långa vägar utan 
tjejerna i köket hade fullt upp med att göra nya! 
Våffeljärnet gick varmt och kaffebryggarna fick 
jobba hårt. När kvällen var slut hade vi räknat in ca 

Den gångna sommarens motorcaféer vid hembygdsgården i Karlskoga blev mycket lyc- 
kade. Så lyckade att arrangörerna och Motorweteranernas utflyktsgrupp beslutat att i 
sommar inlemma två cafékvällar i klubbens kvällssåkningar.
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60 bilar ca 80 hojar. En skön indikation på att idén 
kanske varit rätt.
Vid Motorcafé två i juni skrämde nog tyvärr de   
dryga 40 mm regn som kom timmen innan bort de 
flesta, men vi kunde ändå räkna in ca 35 bilar och 
rätt många hojar. Solen kom dock som planerat 
och både fikat och underhållningen kunde avnjutas 
i solsken. Alla som vågat sig dit verkade trivas i 
kvällssolen.
En härlig sommarkväll i juli var det dags igen. 
Strålande solsken lockade nästan 100 entusiastbilar, 
ett sextiotal hojar, några mopeder och en traktor. 
Som vanligt serverades köttbullemackor, våfflor 
och hembakat bröd med underhållning till kaffet. 
Många besökare utan eget fordon kom för att fika 
och titta på alla fina fordon. 
Sista ordinarie Motorcafédatum var 14 augusti och 
antalet bilar ökade igen till 110 och det var många 
hojar och en del mopeder även denna gång. Solen 
sken som vanligt på oss alla och underhållning, gott 
fika och mycket bilprat stod som vanligt på dagord-
ningen.
Efter dessa fyra succéträffar så behövdes en sä-
songsfinal! Efter lite funderande och kontakt med 
Eva Eastwood så bokades en fredagskväll i septem-
ber in! Många tyckte nog att vi var korkade som 
vågade chansa på en utomhusaktivitet i september, 
men vår chansning höll! 

Fredagen den 6 september var det dags och redan 
1,5 timme innan utsatt tid dök de första bilarna upp 
och sedan flöt det på i 2,5 timme med bil efter bil 
och hoj efter hoj. Vi packade in ca 120 bilar och ett 
stort gäng hojar innanför gärdsgården innan vi fick 
hänvisa till gräsytorna utanför. Efter en stunds fika 
med mycket bilprat och lite däcksparkande var det 
dags för Eva Eastwood med band att äntra scenen. 
I 22-gradig värme och med strålande sol bjöds vi 
på härlig musik innan det var dags att efter solned-
gången lämna Hembygdsgården för lite cruising 
på stan. En hel del svarta streck blev det på gatan 
utanför när många ville sträcka ut efter att ha stått 
parkerade en stund.
Sammanfattningsvis kan man säga att Motorcafét 
blev en succé som kommer att fortsätta även denna 
sommar. En större del av gårdens ängsytor kom-
mer att slås och klippas för att vi skall kunna ta 
emot ännu fler fina bilar, motorcyklar, mopeder och 
andra fordon. 
Sommarens Motorcafédatum blir onsdag 21/5, tis-
dag 10/6, onsdag 9/7 & onsdag 6/8. Tiden är 18.00-
21.00. 
För mer info gå in på: www.facebook.com/hem-
bygdsgardensmotorcafe
Välkommen till Hembygdsgården i Aggerud i 
sommar!
Johan Granquist                                                                      
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En vägg berättar
Tom Trana var först ut. Året var 1967 när han satte 
sin namnteckning på väggen. Sedan har kändisarna 
fortsatt att plita sina autografer. Väggen, som egentli-
gen är en spånskiva, har flyttats några gånger, vartef-
ter initiativtagaren Lasse ”Moped” Magnusson bytt 
lokaler för sin verksamhet och i dag finns den ute i 
MABI:s nya lokaler i Storängen.
- Jag fick idén till väggen på en BP-mack i Sträng-
näs, berättar Lasse. Jag drev BP-mack i Sandviken 
och Tom Trana var en gammal kompis från Kristine-
hamn.
När macken revs tog Lasse med sig väggen och allt 
fler namn kom till.
- Den stod i mitt garage ett tag och dit följde Torgny 
Mogren och bröderna Fredriksson med när de tävlat 
på rullskidor i Granbergsdal, minns Lasse.
-Vi var också tankuppehåll för Svenska rallyt ett år 
och då kom ju många namn till. Andra är sådana som 
tävlade på Gelleråsen.
Men ockå andra än motorfolk har skrivit, till exempel 
Povel Rammel, Sune Mangs och Monica Zetterlund. 
- Och Lill-Babs hämtade jag upp vid Sandviksbadet 
och  hon följde gärna med till macken för att skriva...

Lokala stoltheter är Eje Elgh och Ronnie 
Petersson, den siste har till och med bidragit 
med två autografer, en tidig och en senare 
och skillnaden är märkbar. Kenny Bräck är 
en annan stjärna från regionen.
-Jag har börjat på en ny mindre vägg, berät-
tar Lasse. Och den tog jag med mig ut till 
Gelleråsen när Kenny var där.
På den väggen finns också tre motorcykelce-
libriteter, nämligen Varg-Olle Nygren, Sten 
”Storken” Lundin och Tony Richardsson.
Väggen kunde ha försvunnit när macken revs för Konsums bygge, men nu 
finns den bevarad som ett kulturminne.

Tom Trana var den förste som 
skrev.

Lasse ”moped” i egen 
hög person.

Väggen finns nu i MABI:s lokaler i Storängen.
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Skogsbovägen 4, Karlskoga • 0586-341 00 • www.mekonomen.se 
Du kan söka på Ditt bilnummer

Noravägen 1, 691 53 Karlskoga
Telefon 0586-300 53 • Fax 0586-340 10

E-post grafiska@telia.com

Vi hjälper Er
med trycket!

Vi utför även:
¤ HJULINSTÄLLNING
¤ NYCKELKOPIERING
¤ SKIVBROMSSVARVNING
¤ FRAMVAGNSREPARATIONER
¤ LJUSINSTÄLLNING

Alla typer av däck
PV-MC-LV

Traktorer och övrigt
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Maskinvägen 11, Karlskoga • Tel. 0586-347 40

Vi lagar dina stenskott
Gratis självrisk
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Annons:

Till Salu!!
Buick Special De Luxe 1951.
Fint originalskick. En ägare före mig.
Ring om du är intresserad.
Sven 070-574 06 76, 0586-406 76

Studiebesök i Lämås
I februari gjorde Karlskoga Motorweteraner ett 
studiebsök på Lämås gård där Börje Danielsson och 
Katarina Larsson berättade om verksamheten och 
uppbygnaden  av gården till den omfattning den har 
i dag.
När KMW besökte gåden hade man 300 nötdjur 
som inom ett par veckor skulle utökas med ytterli-
gare 100 kalvar. Djuren går vintertid i en stor öppen 
ladugård och ackorderas sedan ut på olika håll 
under sommaren för att betet ska räcka till.
Efter att man bjudit på fika förevisades ladugården 
och vi kunde konstatera att djuren hade gott om 
plats. 

Ny hemsida!
Och ny adress:
Tillsammans med Möckelnföreningarna håller 
vi, som ordföranden berättar, på att ta fram en 
ny hemsida till klubben med bättre serverkapa-
citet än den nuvarande. Tanken är att ge mera 
plats för evenemang och annat som sker under 
året. 
Den nya hemsidan gör det också möjligt för 
fler att administrera den, vilket får ses som en 
fördel.
Den nya adressen skiljer sig från den gamla 
bara genom en punkt och blir www.kmwinfo.se

Kalvarna får gå med mammorna i minst sex måna-
der och tjurarna får bli två år innan de går till slakt. 
Av kvigkalvarna går en del till slakt som mellan-
kalv, medan andra behålls för att själva så småning-
om bli mammor.
Förutom köttproduktionen så har man även en del 
entreprenadverksamhet och skogsbruk.
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Körprogram och utflyktsmål
 för Karlskoga Motorweteraner 2014

Start från parkeringen nedanför Folkets hus kl. 17.00 onsdagar och kl. 10.00 lördagar och söndagar.
Utflykten till Hajstorp onsdagen den 25/6 startar vi kl. 16.00 från Folkets hus.
Fri åkning = samling vid utflyktsmålet.

Dag/datum    Utflyktsmål         Km/tor  Fika/aktivitet   Resväg       Anmälan/övrigt             Ansvarig
Lör 26/4      Motordag/Torget                       Utställning         Fri åkning
Tors  1/5     Svartå/Jorkas  40      Markn/utst.        Fri åkning
Ons 7/5       Åtorp/Kaffebönan              50      Fika         070-3272798    Lena
Ons 14/5     Mullhyttan/Fyra systrar   80      Fika          070-8150097    Lena
Ons 21/5     Prästbäcken   70      Fika
Lör 24/5     Kristinehamn/Marieberg 60      Fordonsutst.       Fri åkning     070-5537397
Ons 28/5    Pershyttan/Kalasexpressen 80      Rundvandr./fika                    076-3292973/måste beställa  Jan-Eric
Ons 4/6      Södra Råda/Nostalgicafé 70      Fika                                 070-5123037  Berndt
Fre 6/6       Motorhistoriska dagen 40      Egen picknick     Runt sjön     Se aktivitet i klubblad 1
Lör 7/6       Ånnaboda/Classic  80      Utställn./markn.  Fri åkning     019-255255
Tis 10/6      Hembygdsg./Motorcafé 35      Fika                     Runt sjön
Ons 11/6     Motorsportveckan            Se aktivitet i klubblad 1
Tors 12/6    Motorsportveckan            Se aktivitet i klubblad 1 
Fre 13/6      Motorsportveckan                                                                           Se aktivitet i klubblad 1
Lör 14/6     Velodromrallyt  90       Bil/mc-rally                            Se aktivitet i klubblad 1
Sön 15/6     Damrally   90       Bil/mc-rally                            Se aktivitet i klubblad 1
Ons 18/6     Immen, Tore Karlsson 40       Grillafton
Ons 25/6     Hajstorp               140      Fordonsutställning                  0506-13050
Lör 28/6     Töreboda/Mandys Diner       160      Nostalgirestaurang                 0722-118609 Start 11.00       Kenneth
Ons 2/7      Lungsund   60       Fika                                         0550-70277                           Lena
Sön 6/7      Sjötorp    140     Lunch
Ons 9/7      Hembygdsg./Motorcafé 30       Fika                      Runt sjön
Sön 13/7    Mullhyttan/Marknad  80       Fika                      Fri åkning    0585-40410; 070-6579194
Ons 16/7    Bjurbäckens slussar  80       Fika                     Via Storfors   0550-63026                        Jan-Eric
Ons 23/7    Kristinehamn/Picasso 70       Fika                     Via Kväggen  
Sön 27/7    Rudskoga teknikdag  80       Veteranutställn.   Fri åkning
Ons 30/7    Nora/Silkes bageri  100     Fika                                             070-3338546/förbokas      Lena
Ons 6/8      Villingsberg/Ägga-Kalle  30       Grillafton
Lör 9/8      Filipstad/Långlialoppet 110     Backtävling Fri åkning
Lör 9/8      Rudskoga hembygdsgård 60       Familjedag          Fri åkning        0551-60550 
Ons 13/8   Håkanbol handel  50       Fika                          0586-92031  Berndt
Lör 16/8    Mopedrally              Mopedrally                                  Se aktivitet i klubblad 1
Lör 16/8    Hasselforskalaset  90       Loppis/Utställn.  Fri åkning
Ons 20/8   Kristinehamn/Pärlan  70       Fika                     Via Kväggen    
Ons 27/8   Åtorp/Kaffebönan  60       Fika                                                070-3272798                   Lena
Ons 3/9     Linnebäck/Retromix  50       Fika             Via Kosia/Högeberg  072-7228282 retromix.se Jan-Eric
Ons 10/9   Hasselfors värdshus  90       Fika                                                0585-44044                     Kenneth
Ons 17/9   Granbergsdals hytta  30       Kolbullar/Fika  

Vid dåligt väder vid onsdagsturen åker vi till Gelleråsen eller Strandkanten och fikar.

Andra aktiviteter: 
 Degerfors: Ons 28/5, Storgatan open. Ställ ut era fordon på en avstängd gata från ca 15.00. 
 Björneborgsparken: Bil/mc-utställning varje måndag under maj, juni och augusti
 Björneborgsparken: Lör 14/6, USA-fordon Fordonsutställning kl 08.00-16.00 Tel 070-3620960
 Björneborgsparken: Lör 26/7, Europafordon Fordonsutställning kl 08.00-16.00 Tel 070-3620960
 Vretstorpsparken: Tors 29/5, Fordonsutställning/Veteranmarknad kl 10.00-15.00 Tel 0582-660109

OBS!Körprogrammet fortsätter på nästa sida!
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Medlemmarnas sida

OBS !! Om DU slarvar med medlemsavgiften så blir försäkringen ogiltig!

Medlemmarnas sida är till för allmän information till medlemmarna och köp och sälj samt öppen för 
medlemmarnas synpunkter på både verksamhet och klubbarbetet.
Kontakta tidningsansvarige eller någon ur styrelsen.

MEDLEMSREGISTRET:
Per Olov Kock, Halläningsgatan 6, tfn 0586-507 78, e-mail peo.kock@telia.com

OBS !! Det är upp till dig som medlem att se till att Du anmäler din korrekta adress till Per-Olov för 
att få del av klubbens information om verksamheten m.m.
Det är också viktigt att Du så långt som möjligt håller klubben informerad om ditt fordonsinnehav 
inte minst om du har försäkrat fordonen via klubben.

KLUBBFÖRMÅNER:
Vid uppvisande av medlemskort får du rabatt på följande firmor:

 Här fortsätter Motorweteranernas körprogram för 2014:
 Vretstorpsparken: Tors 29/5, Fordonsutställning/Veteranmarknad kl 10.00-15.00 Tel 0582-660109
 Nässundet: Tisdagar 27/5, 24/6, 29/7, 26/8 kl 18.00
 Hajstorp (Töreboda): Onsdagar 28/5, 11/6, 25/6, 9/7, 30/7, 13/8 kl 18.00-21.00 Veteranfordonsträff
 Karlskoga/Fallqvists Glas: Fre 27/6 Fordonsutställning
 Hembygdsgårdens motorcafé: Ons 21/5 kl 18.00-21.00
 Hembygdsgårdens motorcafé: Ons 6/8 kl 18.00-21.00

 Ansvariga för vissa onsdagsutflykter:
 Lena Lindqvist, mobiltel. 070-2669603
 Kenneth Larsson, mobiltel 070-7313219
 Berndt Hornelid, mobiltel 070-3536952
 Jan-Eric Johansson, mobiltel 070-6681463

Ställ upp som funktionär!
För att kunna arrangera våra rallyn är vi beroende av din hjälp som funktionär.

Så hör av dig till styrelsen och anmäl dig för en insats under Velodromrallyt, Damrallyt
eller Mopperallyt! Eller varför inte på fler än ett rally . . . ?

Däckson AB
Däck beroende på fabrikat

10 - 35 %

Autoexperten AB
Verktyg -  tillbehör och reservdelar

10 - 25 %
Övrigt 5 - 25 %

Vid större beställningar
lämnas offert.

Mekonomen AB
På varor i butiken

10 - 25 %

Lunedets cafeteria
Fika 10 %

Motorman AB
Skrantabacken 29, Karlskoga

På det mesta 10 %

KIPAB
Adolfsbergsvägen 6, Örebro

tel. 019 - 20 65 70
Kullager - tätningar - kedjor -

drev- kilremmar m.m.
Även svåra dim.  30 - 50%



Damrally!
Succén fortsätter!

15 juni kl 10.00

Välkomna!

Program:
Avresa  Degerfors   kl. 09.40
  Karlskoga   kl. 10.00
Ankomst Stena Hallstahammar  kl. 11.30
  Avsläpp gäng 1
Gäng 2 vidare till Hallsta Krog(6km från Stena) för att äta lunch.
Bussen åter till Stena och inväntar gäng 1.
Gäng 1 till Hallsta Krog för intag av lunch.
Gäng 2 Till Stena.
Upphämtning av båda gängen för vidare transport till Köping.
Besök vid Museet i Köping.
Hemresa med Eftermiddagsfika på Götlunda Wärdshus.
Åter hemma ca.18.30
Pris: Medlemmar 200:- Icke medlemmar 340 :- i mån av plats.
Anmälan till Sven Göransson, tel 0586-40676, eller goransson.sven@telia.com senast 15 maj
Först till kvarnen . . .

Vårresa till Hallstahammar och Köping
Karlskoga Motorweteraners vårresa går i år till 
Stena Recycling i Hallstahammar och Köpings 
bilmuseum. Stena Recycling i Hallstahammar är en 
anläggning för återvinning av metall från industrin, 
från kommunala återvinningsstationer och - kanske 
mest intressant för KMW:s medlemmar - skrotade 
bilar.
Återvinningen av skrotbilar sker i en fragmenter-
tingsanläggning där bilarna tuggas sönder för att 
sedan delas i tre olika fraktioner. Järnfraktionen går 
tillbaka till indsutrin för stålframställning, medan 

övriga metaller skickas vidare till Halmstad för 
fortsatt uppdelning.
Sopfraktionen slutligen används som bränsle i ett 
värmeverk.
I hela anläggningen tas årligen emot 300.000 ton 
metallskrot, bilar och kommunala återvinningspro-
dukter.
Från Hallstahammar går resan sedan till Köping, 
vars fina bilmuseum utgör sista anhalten innan 
hemresan.

Succén fortsätter!

Damrallyt är här för att stanna! I fjol upprepades succén från 2012
med 20-talet startande ekipage. Rallyt är öppet för ekipage enbart
bestående av kvinnliga förare och passagerare, gärna i tidsenlig
klädsel, även om detta inte är någon nödvändighet. 

Liksom i fjol körs rallyt i samband med Motorsportveckan
och med start från Hembygdsgården söndag 15 juni kl. 10.00.
Startavgift 150 kr/fordon, förtäring till föraren ingår.
Anmälan senast söndag 1 juni till Annika Liliegren,
tel 0586-72 50 94 eller e-post: annika.liliegren@tele2.se.


