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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: Korpkullsvägen 8, 691 53 Karlskoga
 

Styrelsen för Karlskoga Motorweteraner 

Karlskoga Motorweteraner

Ordförande
Per Liliegren, Jaktvägen 2, 691 54 Karlskoga, tfn. 072-736 50 94 

e-post: per.liliegren.kga@gmail.com
Vice ordförande

Johan Granquist, Landaplan 9, 691 42 Karlskoga, tfn. 070-646 14 63
e-post: johan@granquistpromotion.se 

Kassör
Annika Liliegren, Jaktvägen 2, 691 54 Karlskoga, tfn. 070-261 50 72

 e-post: annika.liliegren@gmail.com
 Sekreterare

Elisabeth Lindfors, Hindersgatan 6, 691 35 Karlskoga, tfn. 073-622 34 97
e-post: tomas@tnymedical.se

Klubbmästare
Jan-Eric Johansson, Myrtorpsvägen 23, 691 37 Karlskoga, tfn. 070-668 14 63

e-post: janeric.j@hotmail.com 
Ledamot ( ansv. medlemsmatrikeln)

Per Olov Kock, Halläningsgatan 6, 691 35 Karlskoga, tfn. 070-252 20 10  
e-post: peo.kock@telia.com

Ledamot
Tomas Nyberg, Hindersgatan 6, 691 35 Karlskoga, tfn. 073-595 81 95

e-post: tomas@tnymedical.se
Ledamot

Conny Björk, Hammargatan 2, 680 71 Björneborg, tfn 073-617 40 68
e-post: conny.bjork@hotmail.com

Ledamot
Leif Leander, Bricketorp 408, 691 94 Karlskoga, tfn 070-304 73 83

e-post: leif_leander@telia.com

Klubbladet
Ansvarig utgivare

Per Liliegren, Jaktvägen 2, 691 54 Karlskoga, tfn. 072-736 50 94
e-post: per.liliegren.kga@gmail.com

Redaktör
Stefan Olzon, Kungsvägen 43 B, 691 31 Karlskoga, tfn. 076-095 11 30

e-post: olzon.stefan@gmail.com

E-post: motorweteraner@gmail.com

Klubbens hemsida hittar ni på 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
Fordonsförsäkringar
Klubben har avtal med försäkringsbolaget IF. För besiktning kontakta Per Liliegren, 
telefon 072-736 50 94, e-post: per.liliegren.kga@gmail.com.
Alla premier är helförsäkring och gäller helår.

MHRF-försäkringen
Martin Jörgensen, tel 0586-452 79

Numera kan du som önskar även teckna en fordonsförsäkring genom Motorhistoriska 
Riksförbundet. Här gäller en rullande 20-årsgräns för bilar, motorcyklar och lätta 
lastbilar. För moped är gränsen 30 år. Försäkringen är en helförsäkring och gäller för 
helår.MHRF tillhandahåller även renoverings- och uppställnngsförsäkringar och för- 
säkringar för fordon med avvikande detaljer.

Vi är inbjudna att delta under invigningen av Midnattssolsrallyt. Det innebär att vi kan 
komma upp till Gelleråsen med våra bilar och ställa upp på området. 
Det blir en del evenemang på plats samt en inledande specialsträcka på rallyt.
Vi ska komma dit i kortege, så vi samlas vid Bofors stationsområde för gemensam tur.
För att veta hur många som kommer måste alla anmäla till Per Liliegren senast den 30:e 
Juni!
Deltagandet kostar 100 kr som betalas innan avfärd från stationsområdet. 
Max 100 fordon kan de ta in.
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Redaktörens ruta
Så blev det ett fullt nummer igen, trots att vintern varit tämligen fri från klubbaktiviteter. Onsdagsfikat 
har, som Per nämner här ovan, varit uppskattat, men annars är det mest julfesten och årsmötet som 
fastnat i minnet (och på bild). Nu är ju covidrestriktionerna inaktuella och vi hoppas på en normal 
sommar.
Men, som sagt, det blev 28 sidor, tack vare reportagetips (Autorep & Mek) och inskickade bidrag 
(Sven Göransson och hans Amazon, ordförande Pers chevarenovering). 
Det är sådant som behövs för att hålla tidningen levande. Utan medlemmars medverkar finns det inga 
förutsättningar att fylla 28 sidor ett par gånger om året. Har ni något på gång i garaget, har ni varit på 
någon resa eller utflykt, eller har ni något annat att förtälja? Hör av er till mig på tel 0760-95 11 30. 
Eller skicka några rader till olzon.stefan@gmail.com. Jag hjälper er med skrivandet om ni vill och jag 
fotograferar gärna.Tveka inte!

Ordförande har ordet!
En konstig vinter håller på att ta slut. Och vi kan se fram mot en ny och förhoppningsvis normal sommarsäsong.
Under vintern har vi haft öppet på Korpkullen för fikakvällar varje jämn vecka. Vid flera tillfällen har det 
varit folk överallt där vi har sittplatser, så det har varit trevligt med lite snack över en kopp kaffe, eller the.
Årsmötet kunde vi genomföra på vanligt sätt, på Boda Borg och traditionell Pyttipanna efteråt. Det var 
mycket uppskattat.
Planeringen för vårens aktiviteter pågår och några evenemang är beslutade, såsom Vårresan som är fullteck-
nad, Studiebesök på Storängens gård 27 april och Vårmönstringen den 30:e april. Fler aktiviteter kommer att 
presenteras på vår hemsida och Facebooksida. 
Annat som kommer är Motorhistoriska dagen, Motorsportveckan och Midnattsolsrallyt.
Per

KLUBBKLÄDER

T-shirt
med brösttryck

    69:-
stl XS-5XL

Piké
med brösttryck

    219:-
stl XS-5XL

Cardigan
med brösttryck

    349:-
stl XS-5XL

Jacka Softshell
med brösttryck

    499:-
stl XS-5XL

Beställ via mail eller telefon till Johan G.

           070 646 14 63
 johan@granquistpromotion.se

Nu finns det möjlighet att köpa 
kläder med klubbmärke till medlemspris.
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Covidrestriktionerna har som bekant lättat! Det innebär att styrelsen ser 
fram emot att kunna genomföra de aktiviteter som finns inplanerade. 
Du har ju redan fått en aktivitetsplan för våren och sommaren tillsam-
mans med kallelsen till årsmötet och planen återfinns också på sidan 22 
här i tidningen. Covidpass är alltså inte längre ett krav . . .

Karlskoga Motorweteraner  Verksamhetsberättelse för 2021
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

 ordförande: Per Liliegren – kassör: Annika Liliegren

 sekreterare: Elisabeth Lindfors – vise ordförande: Johan Granqvist 

 klubbmästare: Jan-Eric Johansson – ledamot: Tomas Nyberg

 ledamot: Leif Leander – ledamot: Conny Björk

 tidningsansvarig: Stefan Olzon – ledamot, medlemsregister: Per-Olov Kock



Antal medlemmar vid årets slut 31/12 -21 var 583 st. 

Styrelsen har haft 10 st. protokollförda möten samt ett antal arbetsmöte med  utskick av tidningar 

och övrig informationsmaterial. 

Det blev ingen vår eller höstresa pga pandemin.

Vårmönstringen blev inställt.

Trots allt genomfördes Motorhistoriska dagen i klubben. Den 6/6 samlades vi vid Korpkullen för 

gemensam färd på fina vägar till Karlskoga Hembygdsgård för att förtära picknick.

Mopperallyt kördes som planerat och hade deltagarrekord på 99 mopeder. 

Tjejsvängen genomfördes också men där blev antalet deltagare en besvikelse, endast 15 fordon 

ställdes på startlinjen.

 

Klubben har försäkringsavtal för veteranfordon med IF. Försäkringen är knuten till ett 

medlemskap i klubben.

 Handläggare och besiktningsman för försäkringarna har Berne Dahl varit. Tyvärr så avled Berne 

under sommaren. Så tillfälligt har Per Liliegren axlat hans uppdrag. Där hoppas vi få in en ny 

kraft snarast.

 Vi har även en MHRF försäkringar, Där har vi Martin Jörgenssen som besiktningsman.

Under sommaren har bil och mc-förare samlats för gemensamma utflykter varje onsdagskväll till 

olika resmål i och utanför länet. Nytt för året var att målet bestämdes varje onsdag då det visat sig

vara svårt att planera målen så tidigt som vi gjort tidigare.

Klubben  har  gett  ut  två  nummer  av  “Klubbladet”,  som är  ett  bra  komplement  till  klubbens

hemsida och Facebooksida.

Julfesten på Pärltuppen lockade så många att det blev ”lapp på luckan”.

Vi genomförde några onsdagkvällar med fika på Korpkullen.

Hemsidan på nätet uppdateras kontinuerligt tillsammans med Möckelnföreningarna som driver 

den och som administreras av Stefan Olzon. Adressen är kmwinfo.se. Där finns reportage och en 

aktuell kalender bl. a.

Det finns också en Facebooksida, där publiceras ändringar som sker mellan de ordinarie 

utskicken! Sidan heter Karlskoga Motorweteraner.

Styrelsen vill tacka de ställt upp och deltagit i arbetet i samband med klubbens verksamhet.

Karlskoga januari 2022 

 Styrelsen 
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KARLSKOGA MOTORWETERANER 2021  
 
RESULTATRÄKNING  

INTÄKTER       2021  2020  
Medlemsavgifter 250 kr      141 225  142 000 
Medlemsavgifter 300 kr      5 400  9 900 
Medlemsavgifter familj 350 kr     0  750 
Rallyintäkter/Hembygdssvängen     0  0 
Rallyintäkter/Damrallyt      1 940  0 
Rallyintäkter/Mopperallyt      9 876  0 
Intäkter för  medlemsaktiviteter     2 853  
Intäkter för  utflykter      0  6 850 
Annonser i klubblad      2 500  3 500 
Förändring av klubbmärken     0  0 
Försäljning klubbprylar      500  0  
Försäkringsroyality      13 460  14 734 
Besiktning fordon      1 010  3 300 
Försäljning av DVD      0  0 
Räntor        0  0 
        178 764  181 034 
   
KOSTNADER   
Lokalhyra        30 295  37 521 
Övriga lokalkostnader      1 711  4 859  
Fika Eken       1 460  2 639 
Kostnad studiebesök      0  0 
Kontorsmaterial       4 446  14 831 
Datorkostnader program mm     0  0 
Tryckkostnad utskick      0  0 
Klubbtidningen       39 173  37 339 
Rallykostnader/Hembygdssvägen     0  0 
Rallykostnader/Damrallyt      2 188  0 
Rallykostnader/Mopperallyt     6 307  0 
Utflykter / Resor       60  470 
Porto        15 948  19 334  
Reklam        3 500  0 
MHRF        17 168  18 792 
Gåvor mm       0  12 337 
Övriga kostnader       16 303  
Årsmötet       0  495 
Aktiviteter medlemmar      13 410  0 
Bankkostnader                  2 2101   1 124     
Återbetalning av medlemsavgift/resor    0  6 850 
        154 179  156 591 
   
Resultat       24 585  24 443 
   
BALANSRÄKNING      21-12-31 20-12-31 

 Tillgångar   
Kassa        9 317  7 870 
Bank        114 326  114 326 
Postgiro        363 894  340 757 
Klubbmärken       0  0 
Summa tillgångar      487 537 462 953 
   
Skulder och eget kapital   
Ingående eget kapital      462 953  438 510 
Årets resultat       24 585  24 443 
Summa skulder och eget kapital    487 538 462 953 
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Intäkter     Konto  
Medlemsavgifter    3000    165 000 kr  
Försäkringsroyalty    3994    15 000 kr  
Besiktning försäkring    3995    1 500 kr  
Försäljning av klubbprylar   3990    500 kr  
Annonser i klubblad    3110    2 500 kr  
Rallyintäkter/Hembygdssvägen  3010    - kr  
Rallyintäkter/Damrallyt   3011    3 500 kr  
Rallyintäkter/Mopedrallyt   3012    5 000 kr  
Intäkter för utflykter    3020    14 500 kr  
Intäkter medlemsaktiviteter   3021    15 000 kr  
Ränteintäkter     8300    - kr  

Summa intäkter        222 500 kr  
      
Kostnader      
Lokalhyra     5010    36 000 kr  
Lokaltillbehör hyrd lokal   5050    6 500 kr  
Fika Korpkullen    6060    4 000 kr  
Kontorsmtr/kuvert etc    6110    9 500 kr  
Tryckkostnad för utskick (inbetalningskort) 6130    3 500 kr  
Tidningen     6150    40 000 kr  
Rallykostnader/Hembygdssvägen  6190    - kr  
Rallykostnader/Damrallyt   6191    5 500 kr  
Rallykostnader/Mopedrallyt   6192    5 500 kr  
Utflykter     6200    33 500 kr  
Porto      6250    20 500 kr  
Reklam/presenter    6300    5 000 kr  
MHRF      6350    19 000 kr  
Övrigt, årsmöte mm    6390    30 000 kr  
Bankkostnader    6570    4 000 kr  

Summa kostnader        222 500 kr  

Mopedrally!
Nu upp till 98 cc!

KMW anordnar i år åter ett rally speciellt för dig som vill ut och lufta din moped och 
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 070-252 20 10
eller e-mail: peo.kock@telia.com senast den 1 augusti.
           Välkomna!

Dags igen! Dags igen!Lördag 6 augusti 2022 kl. 10.00

Budgetförslag 2022
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Protokoll från årsmötet 2022-02-16
Plats: Boda Borg
     
§1   Mötets öppnande
  Mötet öppnades av ordförande Per Liliegren, som hälsade alla välkomna.
§2  Mötets behöriga utlysande
   Mötet godkände att årsmötet var behörigt utlyst.
§3  Godkännande av dagordningen
  Mötet godkände dagordningen.
§4  Val av mötesordförande
  Per Liliegren valdes till ordförande.
§5  Val av sekreterare för mötet
  Elisabeth Lindfors valdes till sekreterare för mötet.
§6  Val av protokolljusterare
  Bengt Bjurström och Cenny Strid valdes till protokolljusterare.
§7  Verksamhetsberättelse för 2021
  Mötet godkände verksamhetsberättelsen för 2021.
§8  Kassa och förvaltningsrapport 2021
  Mötet läste kassa och förvaltningsrapport för 2021 och godkände den.
§9  Revisionsberättelsen
  Ordförande läste upp revisionsberättelsen och mötet godkände den.
§10  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
§11  Förslag till verksamhet för 2022
  Styrelsens förslag lästes och godkändes av mötet.
§12  Fastställande av budget för 2022
  Budgetförslaget lästes igenom och godkändes av mötet.
§13  Val av styrelse
  Årsmötets val av styrelse:
  Kassör, två år Annika Liliegren
  Ledamot, två år Johan Granqvist
  Ledamot, två år Conny Björk
  Ledamot, två år Tomas Nyberg
  Ledamot, två år Elisabeth Lindfors
§14  Val av revisorer och valberedning
  Två revisorer, ett år Stellan Högberg och Birgitta Morello.
  Valberedning, ett år två personer Bengt Bjurström, en vakant.
§15  Övriga frågor
  Vårens klubbaktiviteter:
  Onsdag den 2/3 kl. 13.00 studiebesök BAE Monteringsverkstad
  Lördag den 2/4 Vår resa Värmland runt
  Lördag den 23/4 Motorlördag på torget
  Onsdag den 27/4 kl. 18.00 studiebesök hos Lennart Bolin
  Lördag den 30/4 Vårmönstring, bakluckeloppis, bilutställning vid Bofors station
  Lördag den 21/5 kl 11-14 Kultur- och föreningskalaset Korpkullen
  Måndag den 6/6 Nationaldagen-Motorhistoriska dagen
  15-19/6 Motorsportveckan
  Onsdag den 6/7 Invigning av Midnattssolsrallyt
  Onsdagsträffarna startar i maj, samling vid Korpkullen 16.00, se info i klubbladet.
  Första onsdagen i månaden fika på Berget kl 18.00
  Höstens klubbaktiviteter:
  Lördagen den 6/8 kl. 10.00 Mopperally
  Lördag den 20/8 Tjejsvängen
§16  Mötets avslutande
  Ordförande avslutade mötet och inbjöd alla närvarande till sedvanlig förtäring
  av Pytt i Panna.
  
  Karlskoga 2022-02-16
  Elisabeth Lindfors
  Sekreterare
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Fyrtiotalet medlemmar hade mött upp till KMW:s årsmöte på Boda borg. Betyligt fler deltagare än i fjol . . .

Odramatiskt årsmöte på Boda borg
När ordföranden Per Liliegren inledde Karlskoga Motorweteraners årsmöte 
på Boda borg, kunde han lakoniskt konstatera att mötet denna gång rönt be- 
tydligt större intresse än fjolårets digtala möte. Nu valdes Per att leda årets 
möte med Elisabeth Lindfors som sekreterare. 
När coronarestriktionerna nu släppts, hade fyrtiotalet medlemmar samlats för 
vad som kom att visa sig bli ett möte utan större diskussioner, möjligen med 
ett litet undantag för att en ny försäkringsansvarig efterlystes. Berne Dahl har 
ju lämnat oss och Martin Jörgensen passade på att förklara att han ville bli av 
med sitt uppdrag som MHRF:s besiktningsman.
I övrigt följdes dagordningen till punkt och pricka. Styrelsen beviljades an-
svarsfrihet sedan revisorerna inte haft något att anmärka på och de ledamöter 
som stod i tur att avgå hade samtliga förklarat sig villiga att fortsätta ytterli-
gare en period. Förslaget till aktivitetsplan godkändes med styrelsens förbe-
håll att den gäller så länge det inte blir nya rstriktioner.Och så är det osäkert 
omTjejsvängen körs den 20 augusti eller senare . . .
Innan den sedvanliga pyttipannan intogs informerade Johan Granqvist om 
den planerade motorsportveckan och hintade om att det skulle kunna komma 
förfrågningar om funktionärshjälp under veckan.
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Jag har fått förtroendet att förvalta en släktklenod i form av en Chevrolet Standard Special Sedan från 1931. 
Den köptes av min mammas farbror ny i Sundströms bil, som låg längst ner i Skrantabacken vid Torpdals-
bron. Bilen blev kvar i Skrantabacken ända tills jag tog över den och flyttade dess garageplats till Bråten. 
Nu har jag ägt den sedan 2004 och med den startade min aktiva del av motorintresset. Jag gick med i klub-
ben för att som så många få en bra försäkring och där blev jag kvar.

Under de senaste somrarna har jag noterat att den 
ryker lite vitt vid start och inte riktigt tänder på alla 
cylindrar innan den blir varm. Men sedan har den 
gått fint.
Men under hösten beslutade jag att kolla motorn 
lite noggrannare. Började med kompressionen i 
cylindrarna. Det visade att den var mycket ojämn 
mellan cylindrarna.
Så nu till handling. Lossade toppen och  lyfte den, 
det var ingen munter syn jag fick där! Gravrost!
Fick plocka bort alla ventiler och börja leta efter 
någon som kunde hjälpa mig att fixa till  ventilsä-
ten, då de var  helt uppätna. Troligen har kylarvatt-
net läckt in genom packningen.

Chevan som tappat orken

Rostiga ventiler Ventiler som de ska se ut

Ventilsäte Ventil 

Motorblock
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Nu var ju inte alla lika dåliga som denna på bilden men en cylinder till var nästan lika dålig. 
Nu börjar jagandet av någon som kan fixa detta! Jag fick ett tips på en verkstad som skulle kunna hjälpa 
mig där. Så jag tog kontakt med Autorep & Mek som åtog sig att renovera toppen med nya ventilsäten som 
klarar blyfri bensin. Du kan läsa mer om Autorep & 
Mek på annan plats i tidningen. Men ventiler fick 
jag leta på andra ställen. Det finns en hemsida i USA 
som har mycket grejer till gamla Chevor, men det tar 
ju tid och kostar en del. Så jag letade på nätet om det 
kunde finnas i Sverige för snabbare leveranser. Jag 
hittade packningar i Sollentuna och ventiler i Hudiks-
vall så det löste sig bra. Det är bra med internet för 
att söka kontakter!
Tallrikarna på avgasventilerna var lite för stora, men 
det fixades med lite slipning. Styrningarna gjordes i 
ordning, ”sleeves” monteras och honas så spelet blev 
optimalt. Nya säten monterades och frästes till. Till 
sist planades toppen för god passform mot blocket.
Nu var det bara att montera ventilerna, vipparms-
bryggan och stängerna och hoppas att allt blir bra och 
att kompressionen blir jämn. 
Under tiden som topplocket var på verkstad bytte 
jag alla oljor, bytte bussningar till stötdämparna för 
de var helt slut. Ska bli roligt att provköra när vädret 
tillåter det.
Vid först försöket så var kompressionen jämn mellan 
cylindrarna så det bådar gott.
Motorn är uppstartad nu och den går bra, så nu ska 
det bli inställning av förgasaren när jag kan ta ut 
bilen och varmköra ordentligt. Ska bli roligt att prov-
köra och se vad denna uppgradering har gjort med 
upplevelsen av bilen.

Per

Montering av sleeves Färdiga ventilstyrningar Urfräsning av gamla säten

Nya säten monterade Infräsning av ventilsäten Slipning av ventiltallrik

Ventiler klara

Planing av toppen
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Peter bromsar en motor i bromsbänken.

Lilländen på vevstaken upphettas för att underlätta 
att pressa in kolvbulten.

Många gånger när jag åkt förbi planket som tar vi 
där gamla Bjelkes slutar längs Värmlandsvägen har 
jag undrar vad som döljer sig där bakom. 
Nu vet jag! Inne på gården möts man bland annat 
av en ljusskylt med reklam för Mutterns bilrepara-
tioner och mekaniska bearbetning. Nej,det är inte 
längre Bengt Andersson som huserar där, men väl 
hans son Peter. Och Peter driver fiman Autorep & 
Mek.
- I den här omfattningen jag bara hållit på i fem år, 
förklarar han. Men skruvat har jag gjort ända sedan 
början på 80-talet...
”Den här omfattningen” betyder att Peter ägnar sig 
åt det han helst vill så ofta han kan då han inte är 
upptagen av jobb för brödfödan som frilansande 
reparatör i industrin.
- Just nu jobbar jag åt Termotec och tidigare var det 
en hel del åt Stena. Så därför är det bäst att ringa 
före om man vill ha hjälp av mig här i verksta´n.
Men innerst inne bär han en önskan om att kunna 
ägna sig uteslutande åt att reparera och renovera 

Hobbyn som blev ett jobb
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Anliggningsytorna mellan vevstake och överfall 
finputsas.

Efter justeringen är lagerläget inte längre hellt runt 
och staken måste honas.

Ett motorblock honas till rundhet och rätt diameter Rundhet och diameter kollas med mikrometer.

Här sllipas ventilsäten med stor precision. Och nu är det ventilens tur...

bilmotorer. Repertoaren är bred och för den som 
har ett veteranfordon finns här säkerligen mycket 
att hämta om man behöver hjälp med en tredskande 
motor.
- Jag jobbar inte med bilreparationer, säger Peter. 
Men kommer man med en motor har jag möjlighe-
ter att hjälpa till med det allra mesta.
Och en blick över den näst intill överbelamrade 
verkstaden ger syn för sägen. Här står maskiner 
redo för allt från borrning av block till ventilslip-
ning.
- Ja, egentligen är det alldeles för trångt här, förkla-
rar Peter. Från början tänkte jag bygga en ny verk-

stad ute i Kilstabyn där jag bodde då, men då tyckte 
farsan att jag lika gärna kunde köpa det här . . .
Och så blev det! Inte nog med det. Sedan 1914 bor 
Peter och hans fru i den ”vaktmästarbostad” som 
hans pappa ställt i ordning i anslutning till verksta-
den. Bekvämt när man vill vara där mesta möjliga.
Vad kan han då hjälpa till med?  Ja, bromsbänken 
köpte ha 2010 och den ger besked om hur olika in-
grepp påverkat motorn.Till exempel linehoning av 
block,  flödesmätning och provtryckning av toppar, 
borrning av block, vevaxelslipning, provkörning av 
fördelare, slipning av ventiler och säten och prov av 
ventilfjädrarnas spänst.
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Som vanligt mycket gott på bordet på Pärltuppen . . .

Mumsmums till kaffet. Alberto Morello, en av de lyckliga vinnarna.

Glada miner vid det här bordet.

Julfest på Pärltuppen
Så kunde det då åter hållas julfest på Restaurang 
Pärltuppen - med coronasäkert avstånd mellan 
borden.
Som vanligt var jubordet med kallskuret och kött-
bullar mycket uppskattat liksom lotteriet där flera 
lyckliga vinnare kunde förse sig från prisbordet. 
Även i år hade styrelsen valt att skänka en summa 
till ett behjärtansvärt ändamål i stället för presenter 
till deltagarna, denna gång till Sigges gåva.
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Här njuts det och stoppas det i munnarna...

Gemytligt men coronasäkrat.
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Vackra damer och vackra bilar... Förhoppningsvis blir det fler än i fjol som hörsammar inbjudan till 
Tjejsvängen i augusti.

Tjejsväng och mopperally igen . . .
Covid 19 kom och lade sig som en tung våt filt över allt vad arrangemang hette. Karlskga Motorweteraners 
Tjejsväng och Mopperally 2020 gick inte att genomföra. Därför var förhoppningarna stora när det blev grönt 
ljus för de båda rallyna i fjol. 
Och mopedisterna reagerade ungefär som vid ett kosläpp . . . Abstinensen hade uppebart varit stor och när 
KMW:s  rally var det första på länge så fylldes grusplanen vid Bofors station redan tidigt av förväntasful-
la mopedåkare. Visst fanns det förhoppningar om att slå det tidigare rekordet på ett 70-tal deltagare, men 

resulatet kom att överträffa alla för-
väntningar med inte mindre än 99 
startande.
Däremot blev Tjejsvängen en besvi-
kelse med bara 15 ekipage på startlin-
jen. Men om kvantiteten inte var den 
bästa så var kvaliteten desto högre 
med fina bilar och tjejer i matchande 
kläder.
Nu ser det ut som om restriktionerna 
är ett minne blott (peppar, peppar) 
och i augusti körs båda rallyna som 
vanligt. Att moppeförarna fick blodad 
tand i fjol hoppas vi, men också att fler 
tjejer ska vilja vara med på en trivsam 
utflykt med gemensam fika. Mer detal-
jer i annonser här i tidningen.Nästan hundra mopedister mött upp!
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Vårresa i Värmland 2 april
utan Coronarestriktioner!

Som det verkar idag så har Coronarestriktionerna slutligen slopats  (peppar-peppar!). Det 
innebär att den sedan länge planerade resan till Värmland och tre fordonsmuséer äntligen 
verkar bli av! 
Vi reser på morgonen den 2 april från Degerfors, Medborgargatan kl 07.15 och Karlskoga 
busstation kl 07.30 mot Kil där vi besöker ett Volvomuséum för att därifrån fortsätta till 
Sunne. 
Där öppnar famljen Walfridsson dörrarna till sin avsevärda samling av bilar från vilken 
bilden ovan är hämtad. Vi som var med förra gången samlingen besöktes kan intyga att den 
verkligen är sevärd.
Sist på schemat står ett guidat besök på Arvika fordonsmuséum vars samlingar alltid bjuder 
på intressanta inslag. Museet erbjuder nästan allt i fordonsväg: Bilar från 1903 till 1990- 
talet, motorcyklar, mopeder, lättviktare, hästvagnar, slädar, cyklar och t.o.m. en spark från 
Arvika vagnfabrik.
Resan kostar 500 kr vid full buss (max 50 personer). Då ingår förmiddagskaffe, lunch, efter-
middagsfika, inträdesavgifter och bussresan. Resan ska betalas i förskott och vara klubben 
tillhanda senast 30 april. När ni anmäler er till Per på tel 072-736 50 94 - senast 23 mars! - 
får ni ett nummer som MÅSTE uppges tillsammans med namn på inbetalningen till 
Pg 1032894-6!

17



Motorhistoriska dagen i Karlskoga
Sveriges nationadag den 6 juni är sedan ett antal 
år tillbaka även Motorhistoriska dagen. Karlskoga 
Motorweteraner firar vanligtvis dagen genom en 
gemensam utflykt ”ut i det blå”. Bilderna är från 
fjolårets ”coronasäkra” utflykt.
Vart färden går i sommar är således en väl för- 
borgad hemlighet. Men efter en gemytlig men 
mycket trång samvaro på Jorkas veranda i Svartå, 
undan hällregnet, är kravet att det ska finnas möj-
lighet att komma under tak för fikat och tillgång 
till toaletter . . .
Så se till att pärlorna är  ordning 6 juni och möt upp 
klockan 10.00 med fikakorg vid Korpkullen!

Motorhistoriska
dagen 6 juni

Fira Sveriges rullande kulturarv på en folkfest nära dig: 
#motorhistoriskadagen2022 – läs mer på mhrf.se/6juni!

Foto: Ellen Stensrud Forslund (Gammelbilens Vänner i Värmlands firande 2021)

Arrangörstävlingen
i samarbete med

För mer information om arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas i samband
med #motorhistoriskadagen2022, ring 08-30 28 01 eller besök mhrf.se/6juni.

Motorhistoriska
dagen 6 juni

Fira Sveriges rullande kulturarv på en folkfest nära dig: 
#motorhistoriskadagen2022 – läs mer på mhrf.se/6juni!

Foto: Ellen Stensrud Forslund (Gammelbilens Vänner i Värmlands firande 2021)

Arrangörstävlingen
i samarbete med

För mer information om arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas i samband
med #motorhistoriskadagen2022, ring 08-30 28 01 eller besök mhrf.se/6juni.
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Sven och hans Amazon
Min första Volvo blev en Volvo Amazon 122S årsmodell 1966. Körde med den ett år och bytte bort den mot 
en Volvo 142 årsmodell 1968. Då jag visste vem som köpt Amazonen efter mig och fick kännedom att han 
hade den kvar kontaktade jag honom och försökte få köpa tillbaka den men frun sa att de skulle ha den kvar 
och skulle renovera den. Ägaren och hans syster hade använt den som bruksbil till 1983 och sedan ställde de 
av den för de tyckte den blivit ”ful”. 
1991 fem år efter jag ville köpa den kontaktades jag om jag fortfarande var intresserad. Det blev affär och 
en matt men komplett bil bogserades hem. Amazonen genomgick en lättare renovering då den var i gott 
skick. Nya framskärmar, en sandplåt, nytt crome och ny lack fixades. Motorn hade gått 24000 mil och gick 

fint så den fick vara orörd. Idag har 
Amazonen två extraljus Marschal 
Fantastic, ett kurv och ett fjärrljus, 
exakt som när den var ny 1966. Ibland 
är det bra att inte ha för bråttom att 
rensa bort gamla papper. Köpekon-
traktet från 1966 finns kvar och den 
kostade 17150 kr. Ofta beundras 
Amazonen på bilträffar och många 
förfrågningar om att få köpa den får 
jag men den är inte till salu. Jag är 1:a 
och 4:de ägaren och så får det förbli. 
Bifogade foton är samma bil, samma 
ägare och samma plats fast 54 år mel-
lan bilderna.

Sven Göransson
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Autorep & Mek
# Motorrenovering  

 # Borrning Motorblock, även v8or
# Honing Cylinder, Ramlagerläge, Vevstakar  

# Renovering Vevstakar  
# Vevaxelslipning 

# Topplocksrenovering
# Provtryckning Topplock
# Testkörning Fördelare

# Flödesmätning Topplock 
# Motorbromsning i Bänk

# Planing Topplock, Motorblock

OBS Ring innan besök kan vara ute på industrijobb OBS!!!!
070–550 73 60

Värmlandsvägen 78
www.autorepmek.com - www.facebook.com/autorepmek
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Prisexempel:
T-shirt med brösttryck

stl XS-XXXXXL

    
69:-

Klubbkläder
Kläder med klubbmärke till 
medlemspris köper du hos oss.
T-shirt, piketröjor, tröjor & jackor
Kontakta oss för sortiment och priser.

Psst, du vet väl att vi finns!

För företag, föreningar & privatkunder
Dekaler, Bildekor, Klistermärken, Skyltar & Dataskuren text
Tygvepor, Beachflaggor, Flaggor, Banderoller & Streamers
Trycksaker, Pokaler, Profilvaror, Visitkort, Reklam & Event
Kläder, Mössor, Kepsar, Tryck, Brodyr & Presenter
3D-printing, Glasblästring, Logotyper & Design
mm mm

Sturevägen 3    KARLSKOGA
johan   granquistpromotion.se

070-646 14 63
@

www.granquistpromotion.se

21



DEGERFORS SMÅ MOTORER
Vi utför service och reparationer av t ex trädgårdsmaskiner,

gräsklippare och mopeder m.m.

Öppettider måndag-fredag 08.00-18.00
Övriga tider enligt överenskommelse.

Vi finns på Hagalundsgatan 19 (lastkajen) i Degerfors.

Tel 070-693 73 52, 0586-442 18

Aktiviteter under våren 2022
Vecka 9 Onsdag 2 mars kl 13.00: Studiebesök BAE monteringsverkstad. Samling
 vid Rosendalsporten. Max 16 deltagare. Anmälan till Per 072-736 50 94 eller
 mail: per.liliegren.kga@gmail.com senast 26/2. Om fler anmäler sig kan det
 bli ytterligare tillfälle enligt nedan!
Vecka 11  Onsdag 16 mars kl 13.00: Studiebesök BAE monteringsverkstad.
 Samling vid Rosendalsporten. Max 16 deltagare.
Vecka 13  Lördag 2 april: Vårresa Värmland runt till Arvika, Kil och Sunne.
 Se annons på sidan 17! Anmälan till Per 072-736 50 94 eller
 mail: per.liliegren.kga@gmail.com senast 23 mars.
Vecka 16  Lördag 23 april: Motorlördag på torget.
Vecka 17  Onsdag 27 april kl 18.00: Studiebesök hos Lennart Bohlin, Storängens gård.  
  Anmä lan senast 25 april till Johan 070-646 14 63 eller
 mail: johan@granquistpromotion.se
Vecka 17  Lördag 30 april kl11.00: Vårmönstringen med Bakluckeloppis.
 Se annons på sidan 23!
Vecka 19  Onsdag  11maj: Onsdagsutflykterna startar.
Vecka 23  Måndag 6 juni kl10.00: Motorhistoriska dagen.
 Samling vid Korpkullen. Tag med picknickkorg!
Vecka 27   Onsdag 6 juli: Invigning av Midnattssolsrallyt på Gelleråsen.
Vecka 31  Lördag 6 augusti kl 10.00: Mopperally. Start vid Bofors station. Se sidan 7!
Vecka 33  Lördag 20 augusti kl 11.00: Tjejsvängen. Start och mål vid Korpkullen.
 Anmälan till Annika senast 13 augusti på tel:070-261 50 72 eller
 mail: annika.liliegren@gmail.com

Vid ändringar i programmet kommer detta att meddelas på klubbens hemsida kmwinfo.se 
eller på facebooksidan Karlskoga Motorweteraner.
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•	 Veteranfordonsutställning
				Bilar,	Motorcyklar,	Mopeder	mm	(+30	år)
•	 Motorloppis	(endast	motorrelaterade	grejer)

•	 Kaffeservering
•	 Hamburgare	&	korv
•	 Tipspromenad	för	barn	&	vuxna
•	 Aktiviteter	för	barn
•	 mm	mm

Vårmönstring	med	
veteranfordonsutställning	

&	Motorloppis
Lördag 30 april kl 10.00 - 14.00
Bofors	Stationsområde,	Karlskoga

Koordinater:	N59°19’55.8”	E	14°32’49.6”

Kom,	träffs	&	trivs	i	de	fina	omgivningarna	runt	vår	klubblokal	på	
Korpkullen	vid	Bofors	stationsområde.	Kom	i	ditt	veteranfordon	
eller	bara	kom	förbi	och	kika	på	alla	fina	fordon.	
Fordonsutställning	med	bilklasserna	30-tal,	40-tal,	50-tal,	60-tal,	
70-tal	&	80/90-tal	samt	tvåhjulsklasserna	veteran-mc	&	veteran-
moped.	Det	kommer	även	att	utses	en	vinnare	där	besökarnas	
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Tfn 0586-300 53 • grafiska@telia.com

Din
totalleverantör

av 
trycksaker
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Nystart för onsdagsfikat
När onsdagsfikat drog igång efter att onsdagsturer-
na avslutats i höstas var starten lite trevande. Det 
kan man knappast säga om nystarten den 9 februari. 
Det var fullsatt i Korpkullens fikarum . . .
Redan vid klockan sex satt det tretton personer runt 
borden med värdarna Johan Granquist och Conny 
Björk jobbade frenetiskt i köket för att fixa fram 
bröd och pålägg.
Nu fortsätter träffarna framöver varannan onsdag 
under våren. Förhoppningsvis blir uppslutningen 
god även i fortsättningen!
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I verkstan får din atv & båt ett
gott omhändertagande i samband
med service & reparation.
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Försäkringsansvarig efterlyses!!!
Då Berne Dahl avlidit och Martin Jörgensen avsagt sig uppdraget som försäkringsbesiktnings-
man är klubben nu i stort behov av en  ny besiktningsman för nytecknandet av försäkringar hos 
såväl if som MHRF. Känner du dig manad och kan tänka dig att hjälpa klubben med detta så 
hör av dig till Per Liliegren tel: 072-736 50 94 eller mail: per.liliegren.kga@gmail.com

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 070-252 20 10, 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:

Autoexperten AB
Verktyg - tillbehör och reservdelar

10 - 25 %
Övrigt 5 - 25 %

Vid större beställningar lämnas offert.

Mekonomen AB
På varor i butiken 10 - 25 %

Däckson AB
Däck beroende på fabrikat 10 - 35 %

Autorep & Mek
Motorrenoveringar, borrning, 

linehoning, flödesmätning, 
testkörning i bänk, med mera.

10 % mot uppvisandet av 
giltigt medlemskort.

Glöm inte numret!
När du får din inbetalningsavi för medlemsavgif-
ten är den försedd med ett medlemsnummer. Om 
du väljer att betala via internet så är det absolut 
nödvändigt att du uppger det numret i medde-
landerutan för att kassören ska kunna se vem 
betalningen kommer från. Har du inte gjort det 
så kommer vi att skicka ut en påminnelse och du 
riskerar att få betala din avgift två gånger för att 
ha en gällande försäkring!!! Det räcker inte med 
adress, bilmodell eller registreringsnummer, vilket 
faktiskt förekommit!
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Medlemskort 
2022

Namn

Nytt medlemskort!
Här intill ser du ditt nya medlemskort. 
Eftersom det finns planer för en nya dist-
ributionsform för Klubbladet så har vi inte 
längre möjlighet att skicka ut medlems- 
korten tillsammans med Klubbladet.
Därför har vi nu valt att trycka kortet här 
så att du själv får klippa ut det vid behov.

Välkomna!

Nu kör vi igen!

TjejSvängen 2022 
Vi startar från Korpkullen vid Bofors station i Karskoga

lördagen den 20 augusti klockan 11.00.

för dig som vill träffa andra tjejer med klassiska bilar!

Adressändring!
För att vi ska kunna nå medlemmarna med olika utskick krävs det att vi har rätt adress! 
Därför är det mycket viktigt att du meddelar adressändringar till medlemsansvarige 
Per Olov Kock på tel 070-252 20 10 eller epost peo.kock@telia.com. Om inte inbetal-
ningkortet till medlemsavgiften kommer rätt så du inte kan betala innebär det att du 
står utan försäkring på ditt hobbyfordon!

I fjol var Tjejsvängen tillbaka efter Coronaavbrott. Och i år 
är Karlskoga motorweteraners damrally tillbaka igen.
Rallyt där tjejer i bilar träffas och trivs under lättsamma 
former, gärna i tidstypiska kläder. 
Start och mål vid Korpkullen
(Bofors station).
Förtäring från medhavd fikakorg. 
Anmäl er senast 13 augusti till
Annika på tel 070-261 50 72 eller
e-post: annika.liliegren@gmail.com. 
Startavgiften är 100 kronor pe 
ekipage.


