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Medl. Nr

Medlem

6780 Linus Nilsson

Ort
Plombo Hestra

6471 John Bernhardsson Bratteborg Vaggeryd

Lite av innehållet i detta nummer

Styrelsen

Miljöansvarig:

Ordförande

Kjell Boberg

Christer Malmborg

0702845130

0705205009

39kjellboberg@gmail.com

Tofteryd Klockaregården 2

IT-ansvarig

56891 Skillingaryd

Tomas Jensen

Christer.malmborg@innopend.com

Tomas.jensen75@gmail.com

V. Ordförande:

Marknad:

Göran Bäckström

0707980668

0761313763

Niclas Gustafsson 0709740200

backstrom100@gmail.com

Skillingarydsrallyt:

Kassör:

Mats Carlsson

Richard Nork

0739742908

0739968604

Smålandsrundan:

ekonomi@gotastrom.nu

Richard Nork

Sekreterare:

Lantbrukssektionen:

Thomas Nordqvist

0702271762

Esbjörn Johansson 0704956707

MHRF - försäkringsansvarig

V. Sekreterare:

Morgan Johansson 0706655855
0370 74020

Ledamöter:

MHRF- Besiktningsman
Morgan Johansson 0706655855

Ewald Ekman

0705667275

Olof Olsson

0708246375

Suppleanter:

Benny Augustsson 0708 837214
0706 477476

Medlemsavgiften är 250:- / år,

0733 878830

Familjemedlem 50:- på samma adress.

Krister Styf

Mats Carlsson

0739968604

MC-utflykter

Ewald Ekman

0705667275

Dammgatan 13 56731 Vaggeryd
ewald_ekman@hotmail.com

Hemsidan: götaström.nu
Ewald Ekman

0705667275

ewald_ekman@hotmail.com
Webbmaster
Esbjörn Johansson 0704956707
esbjorn52@hotmail.com

Bratteborg 3 56792 Vaggeryd

Peter Landin
0734472115

Navet: Redaktör

Kassör Richard Nork

0739742908 ekonomi@gotastrom.nu

Mopedutflykter:

Uno Jonsson

Kontaktpersoner:

Hantverkaregatan 18B
56832 Skillingaryd

0739742908

thomasnordquist@hotmail.com

Jörgen Gustafsson

Klubblokal

Swedbank Bankgiro 5244 – 9162

Olle Ekvall

0708220684

Leif Liljeroth

0739564671

123 288 1191

Utflykter:
Britt Lorenzon

039315065

Magnus Lorenzon

0705110969

Raymond Svensson 0705103401
Valberedningen:

Material till Navet
och
annonser till Navet

Krister Gustavsson

0702526392

Magnus Lorentzon

0705110969

Jan Stark

0705264432

Lokalansvariga:

Facebook:

Christer o Mona Blom

https://www.facebook.com/gotastrom.se

0370 70151 0706551329

Stig Andersson

0705351779

Fototävlingen:

Richard Nork

0739742908

Mats Carlsson

Skickas ewald_ekman@hotmail.com
0705667275

MANUSSTOPP
till
Navet
senast 25 februari 2021

0739968604

Medlemsförmåner:
Rabatter från nedanstående företag mot uppvisande av giltigt medlemskort

Bangårdsgatan 3 55303 Jönköping

www.batterilagret.se
036 354999

Batterier från klocka till truck
Rabatt mot uppvisande av giltigt medlemskort.
Kontakt från klubben Ewald Ekman

Anderstorpsv 81 Anderstorp 0371 18280

www.anderstorphydraulik.se
Anderstorp, Värnamo, Nässjö,

036 712440 ( vid Holmgrens bil )
Färg tapeter m.m billack med tillbehör

Vetlanda Tranemo

Rabatt mot uppvisande av giltigt medlemskort

Stort sortiment av smörjmedel

Kontakt från klubben Ewald Ekman

För rabatt gäller registrering med person och
medlemsnummer. Ref . Anders S
Kontakt från klubben Ewald Ekman

Förmånlig försäkring genom MHR

Bultvägen 6
55302 Jönköping
0703326386

036 715853

www. Kylarfabriken.se
Rabatt mot uppvisande av medlemskort.
Kontakt från klubben Ewald Ekman

GFHK har avtal
för medlemmar
om att besikta
sina fordon hos Besikta Bilprovning
Avtalet omfattar följande besiktningsstationer: VAGGERYD- VÄRNAMOGISLAVED- GNOSJÖ- SÄVSJÖ- EKSJÖ.
Erbjudandet är 50:--/kr rabatt på bilbesiktning eller efterkontroller på
samtliga typer av fordon, även bruksbilar på dessa stationer. Rabatten kan
inte kombineras med ytterligare priserbjudande, så skulle det av någon
anledning vara tillfälligt förmånligare
välj då det istället. För få tillgång på
reducerat pris måste medlemmen/
familjemedlem uppvisa giltigt medlemskort vid betalningen på aktuell
besiktningsstation.
Tidsbokning hemsidan besikta.se
kundtjänst tfn 0774-400800

Vaggeryds Bilverkstad
Peter Linden
Ödestuguvägen 43.
0393 12695

Vaggeryds Bilverkstad finns på
Ödestuguvägen 43 i Vaggeryd är en AD
auktoriserad bilverkstad. Här kan du
serva, laga och få tips och råd gällande
din bil. Allt från däck, bromsar och avgassystem till avancerad felsökning.
Detta gäller även du som har en veteranbil som Peter inte är främmande för
Välkommen till Peter Linden på 0393
12695
Mot uppvisande av giltigt medlemskort
kan du få 15 % på AD-reservdelars sortiment fraktfritt /Vaggeryd.
Beställning innan 11.00 Leverans samma
dag Vaggeryd
Kontakt från klubben Ewald Ekman

www. Mhrf.se
Behöver du en MHRF försäkring snabbt ?
När du köper ett fordon som är i trafik
(påställt) krävs en giltig trafikförsäkring.
Kontakta Folksam i Kramfors på telefon
0612-853 50 och teckna en vanlig försäkring. Inbetald ej utnyttjad premie överförs
till din MHRF-försäkring när den är beviljad.
Annars riskerar du att få straff-avgifter från
Trafikförsäkringsföreningen.
Genom MHRF har vi förmånliga rabatter för
logi på Scandic Hotels i Norden avtalskod
d000005043Se mer info mhrf.se

www.Svedol.se
Butik Solåsvägen 20 Jönköping 036 305690
Butik Silkesvägen 20 Värnamo 0370 378340
Hos Swedol kan du köpa allt inom bygg,
entreprenad, åkeri och industrisektorn –
Här finns: elartiklar, verktyg, arbetskläder,
fordonsdelar & tillbehör, hydraulik, lyft &
last och förbrukningsmaterial
Rabatt mot uppvisande av giltigt medlemskort
Kontakt från klubben Christer Malmborg

Lite mer medlemsförmåner
Klubbtidning Navet som kommer 4ggr/år. Du har tillgång till vår klubblokal som innehåller
ett litet bibliotek med diverse litteratur samt att vi prenumererar på Nostalgia, Classicmotor, Moped, Klassiker, Lastbil. Matrikeln där du kan söka tex fordon som du själv har o behöver hjälp med.
Vår köp o säljsida Torget på hemsidan Här kan alla medlemmar sälja/köpa /byta allt som
hör till hobbyn. Ej tjänster. Fyll bara i formuläret på hemsidan så kommer annonsen ut
inom någon dag. Inlagda annonser får vara med här osålda max 3 månader, sedan plockas
de bort. När objektet är sålt eller köpet klart vill vi att du omgående meddelar webbmaster
detta för borttagning av din annons.

Från ordförande
Restriktioner och framtidsvisioner!
Jahapp, då var det dags igen… När dessa rader skrivs så har Region Jönköping precis gått ut med att nya strängare restriktioner skall gälla. För någon vecka sedan var tongångarna annorlunda. Sjuttioplussarna fick röra sig
fritt precis som alla andra och det tilläts 300 personer på evenemang. Och nu detta. Suck…
Så vad göra?
Jag gräver inte ner mig, utan kom istället att tänka på löftet jag gav för några år sedan att min ena dotter skulle
få åka Jaguar E-type på sin student. Inte för att hon brydde sig om saken då, och ännu mindre nu. Hon är ju bara
7 år än så länge.
7 år! Det var ju igår vi kom hem ifrån BB med henne känns det som. Innan man vet ordet av så står hon på det
där traktorflaket och tjoar och tjimmar med mössan i handen. Skrålandes: ”Sjung om studentens lyckliga dar!”.
Det är dags att agera om den där studentbilen ska bli klar nån gång.
Höstens mörka kvällar i kombination med Corona är egentligen ganska optimalt för att få saker och ting gjorda i
garaget. När familjen gått och lagt sig och jag pussat barn och hustru god natt, så smyger jag ner till lagårn där
den där slumrande rosthögen till Jaguar står och väntar. Radion skruvas upp till ohälsosam volym för att ljudet
av när radiosporten skickar ut en Roy Orbison-dänga ska tränga igenom Peltorlurar och oljud av kapskivor som
möter Coventry-plåt.
Där; mitt i ett inferno av svetsstänk, Roy Orbison och dimman av rostskyddsprimer befinner jag mig i ett par timmar. Bit för bit ska den här eländiga karossen lagas. När jag är klar så kommer det bara att vara plåten i taket
som inte bytts ut tror jag. (Bilen har dessutom soltak!)
Det har sagts förr men jag säger det igen; Håll i och håll ut hörrni! Tids nog är det här Corona-eländet över och vi
kan leva som vanligt igen. Det kan ta sin tid, så passa på att använda tiden till att göra stordåd i era garage och
verkstäder! Sedan när det väl släpper upp kan även vi släppa upp – kopplingen! Låtom oss sedan fröjdas som i
ungdomens dar och låtom oss köra ikapp på långa synen i Skillingaryd! Varje liten plåtbit som byts ut är ett steg
närmare målet, och varje svetssöm som läggs är en förhoppning om en ljusnande framtid som är vår!

/Christer

Redaktören har ordet:
Såhär i årets sista stund tänkte jag göra några reflektioner om klubben och tiden jag tillbringat med den. Det är
nu 25 år sedan David Åberg gjorde ett upprop för att bilda en liten intresseförening i kommunen. Vi var ett 15tal personer som kom till Götaströms Värdshus och klubben bildades o jag själv fick en plats i styrelsen från
starten. Utvecklingen har varit fantastisk och vi är nu över 500 medlemmar.
Klubblokal och massvis med aktiviteter har passerat genom åren, träffar, studiebesök, Moped/98cc Scooterrally, veteranmarknad, Smålandsrundan, för gamla yrkesfordon, Traktorer-Lantbruk Riksettanrally. Bussresorna
inte att förglömma. Det har varit roligt och utvecklande att få vara med om allt detta.
Klubbens i särklass största event stod inför dörren en stor träff på Travbanan i samarbete med Classic Motor,
Götaström Classic Motor/ GCM blev det naturliga arbetsnamnet. Tanken att samla alla klubbens aktiviteter där
på en och samma dag sporrade. Förväntningarna var stora och det planerades in i det sista för en jättefest i
maj Men då kom något emellan som hette Convid-19 och fortsättningen vet vi ju inte i skrivande stund. GCM
flyttades ett år framåt i tiden o 25 årsjubileet !?. När jag skriver detta är det publikförbud på alla evenemang
och den närmaste framtiden ser minst sagt oviss ut. Men hoppet är ju det sista som överger optimisten.
Att runda av min tid i styrelsen med GCM i bagaget hade känts bra. Nu får det bli utan den extrakänslan. Jag
förnyar alltså inte mitt åtagande utan tackar för mig. Det skall bli skönt att luta sig tillbaka. Nya krafter behövs.
Förnyelse är viktigt och jag önskar den nya styrelsen allt gott. Jag tror det blir riktigt bra.
Jag önskar er alla en riktigt God Jul o Gott Nytt År o tack för åren som gått o dom nya som kommer/ ewald

Lite om dom som bidragit till detta nummer av Navet
När Christer Adamsson Jönköping/ Bondstorp röjde på sin vind så hittade han Vaggeryds annonsblad från 1963
och kollar framsidan o ser direkt att det här är nostalgi som passar vår klubbtidning och det tackar jag för Ja
och när det inte blev julskyltning så får vi tänka på hur de va 1963 med utbudet som fanns i butikerna kanske
det va lite snö med som vanligt va förr !
Tackar även Christer Malmborg och att hans bror Björn Gustavsson Kvarneving som va ute o åkte men fick åka
bärgningsbil hem, kan ju nästan bli avundsjuk inte många som får åka på flaket. Björn fixade 2 sidor
Från den aktiva lantbrukssektionen har Esbjörn som sammankallande bidragit samt gjort reportage om John
Bernardssons renoveringar, lovat ett par till reportage i senare nummer
Mats Carlsson ansvarig för fototävlingen som blev en almanacka som du fick i detta utskick ihop med Navet
Sven-Arne Lagerstedt har bidragit med en stor säljes annons som bidrar Navets innehåll
I år blir det smidigare o betala medlemsavgiften då det finns ett finns ett sep blad med förtryckt medlemsnummer o namn på inbetalningskortet bara o fylla i summan. I Navet kan du betala direkt med Swish o gör gärna
direkt för att inte missa nästa Navet
Tack alla som bidragit till det här numret o önskar er alla en riktigt God Jul o Gott Nytt ÅR / ewald

stema

Sensommarrallyt med jubileum

Ett rafflande sensommarrally hölls i Götaströms Fordonshistoriska Klubbs
regi. Uppslutningen blev väldigt god trots ett svajigt väderläge. Vid starten
i Skillingaryd inräknades 88 startande deltagare som med iver och glada
miner gav sig ut på den 10 mil långa rundan. Sträckan gick från Skillingaryd via Nåthult upp över Hult och Skogs vidder till Vaggeryd Därefter avverkades Hok, Ödestugu och Spexeryd tills det blev dags för ett klurigt
manöverprov vid Stig Anderssons nostalgimack i Moliden. En vippa skulle
dras upp så långt man vågade, men drog man FÖR långt så tippade den
över och nollpoängaren var ett faktum. Stämningen var på topp bland
både förare och åskådare. Färden gick sedan vidare tillbaka till Skillingaryd
fast nu längs den västra sidan av E4:an. Taberg, Sjöhult och Bratteborgs
gårds vackra vyer passerades.
Utmed vägen fanns 13 frågor som skulle besvaras. Frågorna var inspirerade av de senaste 25 åren, och frågorna
handlade om allt från Notre Dame till Ingo Johansson. Visst kan det kännas frestande att använda Google i sådana här sammanhang, men i instruktionerna stod klart och tydligt att: ”Den som Googlar svaren kommer att
drabbas av skit i förgasaren och andra förbannelser!” Alla ekipage klarade sig runt banan för egen maskin, vilket
måste betyda att ingen fuskade. / Christer Malmborg

En Corvette kom som första bil till kontroll 2 i Vaggeryd som va förlagd till värmeverket även ordförande Magnus
Bengtsson i i Ljungby Fordonshistoriska klubb passade på o besöka oss

Fint väder blev de vid Hokasjön och då va det dags för fika o ta lite kort

En ovanlig bil med chassinumer 1 , en Zimmer
från 1980 fanns för beskådan hela dagen

Stig Andersson hade marknadsfört vårt evenemang bla på sin facebooksida om Nostalgimacken så mycket folk o fordon mötte upp för
att under några timmar njuta av fordonen.
Stationschefen hade Stig funderat till o
snickrat ihop ett smart manöverprov,
En vippa skulle dras upp så långt man vågade,
men drog man för långt så tippade den över
och nollpoängaren var ett faktum.

Det gäller o vis upp
vilken klubb det är
som om är ute o kör
rally i bygden

Ovan: Kontrollen vid Ekeryds missionshus och nedan va det stor plats vi Bratteborg ” Elmiaentren ” där det fanns
utrymme för lite huller om buller och avstånden hölls även mellan bilarna.

Många amerikanska bilar fanns att beskåda och en hel del som inte va medlemmar och som jag inte känner igen
tyvärr då jag kunde skrivit namn på dom som deltog i rally, trevligt med nya ansikten o fordon

Körde själv rundan men startade i Vaggeryd och fotograferade under hela rundan men det blir ju att man följer
nästan samma fordon under hela rundan, bara uppehåll för fikastund o ett längre uppehåll i Moliden för o se Stig
jobba för högtryck samt lite mat i Taberg så det är många fordon som jag aldrig såg utan har bara hört att dom
kört.
Vid målgång samlades man för o göra slutprovet/Skiljefrågan som bestod av en burk med massa skruv. Inga
ledsna miner här inte utan bar vänta på resultatet som Christer räknade fram och publicerades på hemsidan o
Facebook och Skillingaryd, nu där det även finns lite mer bilder från starten. och lite eftersnack med avstånd som
fungerade bra under hela rallyt. Vädret va kanske inte optimalt o vistas ute i hela tiden men vid uppehåll va det
riktigt skönt /Svensk sommar
Totalt kunde deltagarna skrapa ihop 18 poäng längs resan, men det lyckades ingen med. Däremot var det 6 st tävlande som alla fick 16! Således fick skiljefrågan
avgöra inbördes ordning. Skiljefrågan : Skruvburken innehöll 505 st skruvar
Grattis till alla vinnare!
1:a pris: Hylsnyckelsats krafthylsor – Swedol – Anders Johansson
2:a pris: Prenumeration - Classic Motor – Wåge Dahl, Jönköping
3:e pris: Presentkort Hjulinställning – Swärds – Bengt Gyllenmyr, Norrahammar
4:e pris: Bilvårdsprodukter - AB Bildelar – Roger Berggren, Jönköping
5:e pris : Presentkort Däckskifte – Swärds – Andreas Jonsson, Skillingaryd
6:e pris: Radiostyrd leksaksbil – Batterilagret - Rune Karlsson, Habo

Glada deltagare

ewald

Det var 1959 som Atteviks etablerade bilförsäljning i Skillingaryd. Den första tiden hade man ambulerande personal
från Jönköping men 1960 anställdes en ansvarig på plats som blev bytt några gånger under årens lopp. Atteviks
lade ner sin bilförsäljning 2008 i Skillingaryd, en 50 årig epok va slut . I år firar Atteviks 75 år
Fakta ovan hämtad från Per Bunnstad/Skillingaryd.nu läs gärna mer fakta där

Gray Wogmar lät bygga Caltex-macken 1953, den som idag är Preem och drivs av Mikael Crafoord / Anders
Andersson. ( under årens lopp har det bytt namn: Texaco - Caltex - Texaco - Preem ) Under tiden som Gray hade
macken handlades det även då med bilar och idag bedrivs fortfarande bilhandel på ”macken ” men då heter
företaget: Nians Bensin * CLASSIC CARS & TRUCKS * och har sin stora bilhall i Svenarum, men det är en annan
historia som vi borde återkomma till. Utbudet har förändrats mycket på ”macken” då det för fanns verkstad o tillbehör till bilarna men idag är det ju i stort sett bara tvätt o tankning som man kan göra på en bil.
Ja vad Caltex erbjöd 1963 är ett minne blott nu är det anpassat till dagen helt andra behov samt förarens som
behöver bränsle som gofika o en grillad. Utöver detta så kan man hämta/lämna paket från Schenker o Post.
ewald

Annonsbladet bestod av 5 sidor så det är
plockat lite intressant från alla så det blev
detta .
ewald
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Text o Foto Björn Gustavsson Kvarneving, Oldsmobile Tornado

Det började ju så bra. Ett tips i förbifarten om en Facebookannons med ett dåligt foto; är det inte en sån där
original turbinfälg där i källarskrubbens brötahög? Letar inte du efter såna till din Bmw 2002?
Strax därefter kom det ifrån brorsan, tillika ordförande i nån klubb för fordonsneurotiska eller vad det är, ett
skärmdumpsfoto via SMS (jag har inte Fejan själv än, avvaktar och ser om det nog inte är en fluga bara, Inez
Uusman måste man väl kunna lita på?) Precis såna som jag varit på jakt efter i åratal, och fin ser den ut också.
Fanns det fler månne?
Kontakt med säljaren etablerades och jodå, fälgen fanns kvar tillsammans med sina tre likar, några hade ringt
men ingen hade velat komma och titta. Pruta osett hade de dock haft mage till, så ville jag göra mig besväret
att komma förbi så kunde priset nog diskuteras en smula också! En del annat 02-godis kunde nog också rotas
fram, nu skulle det gamla dödsboet väck. Ett besök i villagaraget i Karlsborgs ytterdelar utsågs till prioritet 1 på
min ”köpa delar till framtida helrenovering och lägga på hög”- lista.
En plan började mejslas ut, Olds Toronadon stod ju fulltankad hemma och behövde luftas och skulle nog inte
protestera mot ett besök i Sveriges reservhuvudstad, broder och fader tillfrågades om intresse fanns för en
”herradag” (en dag då man beter sig som en herre av bättre slag, dvs. man går och slår dank helt enkelt).
Bägge var sugna och kunde ordna lite ledigt mitt i veckan, även sagde broder som alltid har sina 25 dygnstimmar fullbokade året runt kunde tänka sig en miniroadtrip längs Vätterns vackra stränder. Han kände sig nog
lite tvungen också skulle jag tro, det var ju trots allt han som benämnt mig som ”bonnaraggare” bara för att
det sitter Slot-mags på min i övrigt originala dubbelnolla. Jädra smakpolis!
Färden anträddes tidigt, säkert före 8, och det mesta verkade upplagt för en trevlig semesterdag.
Prognosen om 25 grader i slutet av September slog in med full kraft och när vi vred upp åbäket ifrån -68 på
torget i Hjo så var fikets sommarmöblemang utställt igen och 11-kaffet intogs i strålande sol och uppkavlade
ärmar! Ibland ler livet mot en. En gentleman av äldre modell tog sikte på vår kareta och gick som katten kring
het gröt innan han halade upp en systemkamera nånstans ur byxorna och fyrade av så många kort att det förmodligen skulle räcka till ett halvt album där hemma i furuhyllan. Sånt smickrar ju även den mest hårdhudade
jänkebilsförare!
Bullar åts, kaffe dracks och ett rykande färskt Grönköpings Veckoblad inhandlades innan resan fortsatte norrrut. 455:an purrade som en liten kissemisse och verkade inte slicka i sig några överdrivna mängder kolväten, vi
skulle nog både komma fram och tillbaka utan att behöva tanka. Sett till bensin- och försäkringskostnad
kontra värdeökning så är det ju nästan gratis att åka gammelbil, i alla fall har jag det som argument när övriga
familjemedlemmar klagar på mögellukt och avsaknad av glastak vid söndaggsutflykterna…..
Dagen flöt på i stilla mak, fälgar köptes, (bättre skick får man nog leta efter), fästning besöktes och mat inmundigades, fläsk med löksås i militärrestaurang är nåt visst ändå.

Det finns förstås andra etablissemang att äta lunch på i Karlsborg men inget där man måste köra igenom ett Götiskt valv av svensk granit för att komma till. Med samtliga rutor nere och upprepade slintningar på gaspedalen
så är detta akustikvänliga nålsöga en attraktion i sig, hehe!
Färden tillbaka hemåt anträddes efter sedvanliga betygelser och högstämda utfästelser; Vad kul att träffas och
det här måste vi göra om igen och så vidare. Farsan åkte på sitt håll och jag och brodern på vårat, även om vi
nog kunde tänkt oss att gå en runda till bland lumpen och skrota så är hämtningstider på dagis inget man skojar
bort, får man ett ont öga ifrån en pedagog så ligger man pyrt till i månader efteråt. Kan eventuellt blidkas hjälpligt har vi hört genom att hämta tidigt resten av året men ingen av oss har ännu vågat testa.
Humöret var ändå på topp. Tills vi kom till Munkeberg. Det är en liten, liten
by med en liten, liten grusväg mellan Karlsborg och Hjo. Ser inte mycket ut
för världen (grusvägen alltså), men visade sig vara alldeles utmärkt när man
behöver svänga av en motortrafikled för att ens bakbromsar brinner.
Under kraftig rökutveckling och för ändamålet lämpliga kraftuttryck (främst
sådana som avhandlar gjutjärnsas ifrån det förlovade landet i väst samt egen
underlåtenhet att byta den där svåråtkomliga bromskraftsreduceraren) gjordes tappra försök att kyla ner härdsmältan. Och när asbest i belag väl bestämt sig för att börja brinna så brinner det. Länge. Som tur var höll
bromstrummorna emot den värsta värmen men fettet i hjullagren gjorde det
inte utan brann med klar och fin låga det också.
Så vad göra? Tja, inte så mycket utöver att vifta som en galning med Lionsalmanacka från 2017 och ringa bärgare. Tur man är försäkrad i MHRF ändå.
Pedagoger telefonerades också och meddelades den muntra nyheten att
man blir nog en timme sen eller två beroendes på frugans arbetstid, så numera går man rena Golgatavandringen från bilen till dagisdörren ett år eller
två framöver.
Assistancebilen kom med en glad chaufför och upp på flaket åkte 2.5tonnaren i ett huj. Hemfärden gav väl lite plåster på såren då vi fick sitta kvar
i bilen uppepå transporten, på så vis kunde man ju åka sin klenod utan att
behöva lägga mil på mätaren! Smart!
Väl hemma i Åker så bevisades än en gång talesättet att den enes löje är nån
annans nöje när den onormalt bilintresserade fyraåringen till sin stora förtjusning fick radiostyra ner bärgningsrampen ifrån lastbilen. Stolt som en
tupp är väl inga överord precis.
Så, summa summarum så var det en givande sista utflykt för året, garagevintern räddad med fräscha fälgar och ett komplett bromsbyte framför samt för
stunden glada barn, mycket mera kan väl inte en normal människa önska
sig? Eller?
Skulle väl vara att man avskaffar den där Murphy och hans lagar nån gång
då…..
Mvh Björn
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Behöver du en besiktning för ditt fordon så finns Morgan ”Jojja” Johanssson till vänster o Benny Augustsson.
Vill du ha hjälp med fotografering av ditt fordon så hjälper Jojja o Benny även till med detta
Behövs kanske lite presentation Morgan ”Jojja” har hållit på med bilar o motorfordon i alla möjliga former bla
hade Reservdels/tillbehörsbutik i Vaggeryd under många år samt senare rekonditionering/polering samt hela
tiden renoverat fordon och sålt bilar så där finns en lång erfarenhet och speciellt om det står Volvo på.

Du når Morgan ”Jojja” på tel 0706 655855 om inget svar lämna meddelande genom SMS
Benny har ni sett här i Navet i artiklarna om återställandet av Susanne Kottulinsky rallybil Volvo 240 Turbo Grp A
Rallycar. LSO 933 ( Finns några bilder även i detta numret ) Benny har renoverat o skruvat med många olika fordon allt från tävlingsbilar o originalfordon till nyskick och inte minst när det gäller o skrämma upp lite mer hästkrafter ur en motor så…... I garaget finns både mopeder o Volvo och en Ford Galaxie o när det gäller jobb så
blir det 24 meter lastbil.

Benny når du på tel 0708 837214 om inget svar lämna meddelande genom SMS ( Ej förmiddag-skift )
Tänk på att börja i tid. Besiktningsmännen jobbar för dig på sin fritid— för din trygghet.

Så här ansöker du om MHRF—försäkringen
Kontakta gärna någon av ovanstående besiktningsman innan du påbörjar din ansökan om MHRF-försäkring
Ansökan görs genom att registrera dig digitalt samt skapa ett konto i MHRF
Gå in på mhrf.se
Klicka i menyn på MHRF-försäkringen
Välj rubrik: Så här skapar du ansökan om MHRF försäkring
Sedan skapa digital konto där du fyller i alla dina personuppgifter samt din klubbtillhörighet. Det här gör du en gång.
När detta är gjort kan du skapa digital försäkringsansökan ( du fick lösenord när du skapade det digitala kontot )
I den försäkringsansökan fyller du i:




Fordonsuppgifter, försäkringsalternativ och försäkringsbelopp
Laddar upp begärt antal bilder som försäkringsalternativet kräver (detta kan du få hjälp med av vår besiktningsman )
Och skickar förfrågan till besiktningsman, om det behövs.

Du kan alltid lagra dina registrerade uppgifter i din försäkringsansökan tillfälligt tills du är redo att skicka in den.
För korttidsförsäkring, renoveringsförsäkring, lagerförsäkring eller moped/mc under 1/2 prisbasbelopp krävs inga besiktningsprotokoll. Och det räcker med en profilbild på det aktuella fordonet. För ansökan om flermopedsförsäkring och/eller
lagerförsäkring, kontakta MHRF-försäkringen antingen via e-post till forsakring@mhrf.se eller på telefon 08-302801
ewald

Lantbrukssidan
En beroendeframkallande hobby
De står ibland helt bortglömda. De är lättskruvade och med lite krafttag går det att få loss allt. Ingen tråkig
rostlagning behövs. Det är lättare att byta ut mot nytt istället. Det mesta finns att köpa än idag. Meka kan
man göra utomhus. Härligt! Frisk luft, mycket ljus, gott om plats och så vidare. Dessutom får man ”fritt” när
det börjar regna.
Och vinterförvaringen kan gott och väl vara utomhus. De är ju gjorda för det. Bara se till att det finns glykol i
kylaren och ta in batteriet. Vill du vara extra snäll kan du kosta på klenoden en presenning.
Precis som med andra fordon väljer man själv graden av renovering. Är det en speciell maskin kanske det hägrar med en total återställning. Det kostar ingen förmögenhet. Men det går precis lika bra att behålla den i patinerat original. Håller bara däcken luften går det att köra med den i fyndskicket
Tänk! Dessa fantastiska gamla maskiner var med och byggde upp vårt moderna jordbruk och skapade den välfärd vi har idag. En historia väl värd att dokumentera och bevara till eftervärlden. Eller hur?
När vi åker till våra träffar möts vi av allmänhetens förtjusning och intresse. Glada miner, tummen upp och
små barns nyfikna pekande.
Ja traktorhobbyn är tacksam. Det behövs inte mycket för att känna förnöjsamhet. En resa på 5 mil räcker gott.
Försäkring och skatt på två-tre hundralappar (helår) och du kör lagligt på allmän väg med. Soppa förbrukningen räknas i någon liter/timma, inte mil. Det blir ju inga mängder. Miljömedvetet så det förslår. Att pyssla med
gamla traktorer är återvinning av högsta rang. Minimal miljöbelastning och kul samtidigt.
Det går att ha nytta av sin traktor med.
Allt från att sladda vägen till att plöja snö eller köra hem ved.
Ja, allt detta har jag upplevt sedan vi för fem år sedan köpte den första veterantraktorn. Efter den har det blivit två till och troligen blir det fler. En traktor är nog sista 50-talaren som det kan gå att köpa billigt idag. Tänk
på det! Och det finns gott om dom, än så länge! Passa på innan priserna går upp! Fast en del modeller är redan dyrare och fler kommer det att bli.
Det enda jag kan sakna i dessa trakter är en riktig veteranmarknad med gamla traktorer och redskap i fokus.
Det borde finnas massvis att sälja och efterfrågan finns. Men det kanske kommer?
Tiden går och det är strax dags för ett nytt år. Detta året blev ju speciellt med få aktiviteter tyvärr. Det visade
sig med all tydlighet när jag skulle skriva några rader i Navet. Tog då tillfället i akt för att slå ett slag för traktorer som ett kul veteranobjekt. Hoppas jag väckt några läsares intresse för traktorhobbyn.
Det här blir också mitt sista inlägg i Navet som sammankallande för Lantbrukssektionen. Det har varit mycket
roligt och inspirerande att jobba med sektionen. Tacksamt på alla vis. Men med allt mindre vistelse i hembygden känns det bäst att lämna över stafettpinnen (plogen) till en ny sammankallande i gruppen nu. Lite svårt
att vara pådrivande och inte vara på plats helt enkelt. Men inspirationen och idéerna finns kvar som jag kan
dela med mig av. Jag tillönskar min efterträdare all lycka och framgång.
Jag avslutar min tid i Navet med en liten reportageserie i tre avsnitt som handlar om tre klubbmedlemmar
som renoverat sina veterantraktorer. Jag tycker det är extra roligt eftersom de är unga och tillhör framtiden i
klubben. Kul att intresset lever vidare och utvecklas. Det behöver GFHK för att överleva på sikt,
Tillönskar Er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt 2021
Hoppas det blir ett riktigt bra år.
Tack för mig och lev väl. Vi hörs o ses ute på vägarna // Esbjörn

En guldkalv redo for gronbete

Av Esbjorn Johansson

John Bernhardsson är ny medlem i klubben. Han tillhör definitivt det yngre gardet och som visar sig ha ett brinnande
intresse för fordon och då framförallt traktorer. På höstträffen i Köpet förra året debuterade han med sin farfars fina
Ferguson 135a som han renoverat till toppskick. Det mesta hade plockats ner, renoverats, lackerats och monterats
samman igen. Allt från chassi till motor och växellåda.
Den 11 september 2019 bar det av till Vejbystrand med en släpkärra. Då var det dags för ett helt eget traktorprojekt. Valet blev en ”Guldkalv” med modellår 1957 såld som ny 18 juni 1958 till en lantbrukare i Värmland. En diger
historik i form av dokumentation medföljde traktorn. Där kan man utläsa att den sannolikt bara ägts av två lantbrukare de första åren. De resterande 5 ägarna har använt den för andra ändamål eller låtit den mest stå (i slutet) helt
enkelt. I och med detta blev renoveringen en tacksam uppgift där endast nya skärmar fick införskaffas. Få bucklor
och lite rost. Packningar på motorn är bytta men detta utfördes underifrån så toppen behövde inte lyftas på så sätt.
Demonterade detaljer lämnades till Industriservice för blästring och grundlack (ep) Topplacken fixade John själv. Bra
jobbat! Snyggt utan några som helst missar någonstans. Möjligen att guldfärgen har fått en aning mörk nyans, tänker John. Svårt att säga. Referenser säger olika och det kanske bara är en smakfråga. Nu är det som det är och det
får duga, tycker John. Jag instämmer helt i detta. Nedan några foton ur Johns arkivunder renoveringen.

Nyss hemkommen 2019-09-11

Demontering för omlackering

Olsson i Ellös levererade färgen

serie nr: SGF 74612

Originalet på den ursprungliga registreringsskylten sitter kvar. Unikt kan man tycka och i väldigt gott skick dessutom.
Fergusonmärket fram på huven skall egentligen vara ifyllt med samma färg som motorn. Snyggt såhär med. Får se
hur jag gör, menar John. Däremot efterlyses de båda märkena på motorhuvens sidor. De är svåra att få tag på men
jag får väl leta på marknader och nätet framöver. Kanske någon av läsarna här har ett par över? Den gamla likströmsgeneratorn är dock ersatt av föregående ägare med en nyare för växelström.

Det som framförallt återstår att färdigställa och montera nu är hytten. Eftersom ”kalven” ska få jobba lite med
vedkörning i skogen är en störtbåge nödvändig om olyckan skulle vara framme. Imponerad av Johns stora kunskap
och kunnande tackar jag och gratulerar till ännu ett lyckat traktorprojekt. Undrar vad han tänker hitta på mer? Ja
det får framtiden utvisa. Helt overksam på området lär nog inte John att vara, tror jag i alla fall.

Snyggt och prydligt jobb med 135an 2019. Farfar Bernth måtte vara glad. Höns och traktorer passar bra ihop på bild eller hur? Foton: John B

Avsnitt två i reportageserien kommer i nästa Navet.

Kan doktorn komma ?
Volvo service svarar ja med ca 60
servicebilar och rullande verkstäder.

Inget nytt med servicebil: Här syns gassvets, skruvstäd, domkraft o två stora verktygslådor verkar va riktning av fläktvinge så
då är väl vattenpumpsbyte på gång kanske.
Tid är pengar– snabb service ger få stilleståndsdagar. Detta är hämtat från ett servicehäfte från Volvo 1951.
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T-Ford –22 A-Ford –31. Farmall A-47 ( ej i register )
Grålle-48 ( hytt o vagn finns ) Fordsson Major –56
( Hytt lastare finns ) Huskvarna 98 cc -39 avställd –78
behövs nu bara kontrollbesiktning. Allt i fint skick
Pris bud - Transport kan ordnas - Finns söder Bredaryd
Sven-Arne Lagerstedt 0706766970
svenarne.lagerstedt@gmail.com

Uppmaning från valberedningen.
Det är dags för årsmöte om ett par månader, så nu kommer vi med en uppmaning till Er !
Vi vill att ni kommer med förslag om vilka ni vill se i klubbens ledning. Det är ni, alla medlemmar, som ska lämna
förslag.
Vi i valberedning ser gärna att ni nominerar yngre och tjejer som kan tänka sig att arbeta i klubben.
Hur skall nu detta gå till?
Jo vi gör som följer;
För att vi skall få en ärlig chans att titta på alla de förslag som jag hoppas kommer in.
Mejla mig på jan.stark.vgd@gmail.com
Skriv : Namn och medlemsnummer på den ni nominerar och gärna till vad
Valberedningen gm / Mvh Jan Stark

Trevligt när man helt plötsligt utanför garaget vid klubblokalen träffar
en ny medlem Daniel Evertsson
med en ovanlig bil och dessutom
använda den som nu mellan Göteborg och Värnamo och chansar på
att nån är vid lokalen vilket resulterade att det blev en lång trevlig
pratstund o kollade hans fina originalbil en Peugeot 204 kombi Break
Diesel 1971 och han har fler intressanta fordon i sin samling,
ewald

Daniels vid sin Peugeot
204 kombi Break Diesel
1971, det finns inte många
kvar i detta skickat

MEDLEMSKORT
Vaggeryds Bilverkstad

2020

039312695

MEDLEMSKORT, MEDLEMSKORT 2021 kommer i nästa nummer
Medlemskortet finns nu överst på den här sidan och ditt namn o medlemsnummer på baksidan. Du kan ta
med dig tidningen eller klippa ut i tidningen du kan även skriva ut från matrikeln på nätet som tidigare.
Är du familjemedlem så får du skriva ut från matrikeln på nätet instruktioner finns när du loggar in på matrikeln, Ansvarig för matrikelfrågor/ Kassören. Medlemskortet är en värdehandling som ger dig många förmåner.
ewald

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2021
Har du blivit medlem 1 oktober eller senare så gäller avgiften även för 2021
Medlemsavgiften för 2021 är Huvudmedlem 250 kr och 50 kr familjemedlem (på samma adress)

Sista betalningsdag 28 Februari 2021
För dig som har Mhrf försäkring är det viktigt att du betalar medlemsavgiften i tid.
Vid försening kan det bli problem med försäkringen som löper risk att sägas upp.
Glöm inte att fylla i totalsumma längst ner på inbetalningskortet: Bankgiro Swedbank 5244 – 9162
Fyll även i för och efternamn på eventuell ny familjemedlem.
Betala gärna med swish 1232881191 (Ange medlemsnummer)


Öppna swish appen för o betala



Tryck på scanna



Håll mot QR koden



Fyll i belopp o medlemsnummer
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Kontrollera och redigera dina uppgifter och fordon i Matrikeln genom att logga in på gfhk.mawik.se.
Giltigt Medlemskort kommer i nästa Navet
Du kan även skriva ut det på Mitt konto på matrikelsidan gäller även familjemedlem

Från styrelsen: Det diskuterades om vi skulle arrangera vår sedvanliga bussresa samt vårt julbord som har
pågått många år men vi ansåg att det inte va lämpligt i dessa coronatider även övriga aktiviteter beslöt vi att
återkomma på hemsida , facebook , och våra sms appar.
Vår facebookgrupp är bara för medlemmar och blir lite av en klubb i klubben och frågan är om vi ska öppna
den så alla även icke medlemmar kan ansöka och va med.
Styrelsen/ gm. Ewald

Posttidning B
Avs. Götaströms Fordonshistoriska Klubb
Hantverkaregatan 18B
56832 Skillingaryd

GFHK Aktiviteter 2020—2021
Kommande aktiviteter planeras efter Folkhälsomyndigheternas rekommendationer
Titta på vår hemsidan o Facebook och Du väl har anmält dig till sms-apparna så du inte missa nåt evenemang
Den här bilden hoppas jag ni känner igen det är startsidan på vår hemsida götaström.nu Den lanserade 2019
-11-01 och har nu efter 1 år haft över 13226 besök.
Lite vägledning på förstasidan
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Här kommer ni direkt till medlemsmatrikeln där ni skriver ut medlemskort. Ändrar Personliga uppgifter/ Fordonsuppgifter,
Du behöver ditt medlemsnummer samt lösenord för o komma in.
Medlemsnummer står överst här på sidan vid din adress
Glömt lösenord: maila ansvarig: kassören
Direktlänk till MHRFs hemsida

Direktlänk till Classic motor vår samarbetspartner till GCM

Nytt: Batterilagret har flyttat
Batterilagret har flyttat till Bangårdsgatan 3 ( granne med
Ö&B ) i Jönköping, Här finns bra parkeringsmöjligheter.
Behöver du ett batteribyte i din klocka, ett batteri till fordonet eller truck ! tillbehör laddare, ficklampor verktyg m..m så
får du 12 % rabatt på batteri eller specialpris på vissa varor ,
Utöver detta få vi sakkunnig o trevlig service,

