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Norra Smålands Sport och Veteranfordonsklubb
Vår klubblokal finns vid
Gjutaregatan 7A, där vi träffas varje onsdag från kl 19.00
över en kopp fika.
Du hittar lättast från bron över järnvägen i Nässjö mot 
Malmbäck
höger i första rondellen efter ca. 200 meter parkera till 
vänster
klubblokalen finns under Securitas.
Klubbens motto är :
Låt de gamla hjulen rulla !
Syftet är att verka för  bevarande av två– tre– och fyrhjuliga 
fordon. 
I begreppet ”bevara” lägger vi inte in enbart själva 
samlandet, utan också sådant som har att göra med att hjälpa 
till vid anskaffning av reservdelar, litteratur och teknisk  
support m m.

Gjutaregatan 7A
  571 42  Nässjö

www.nssvk.se
klubb@nssvk.se

  konton 
Pg nr: 49 60 33-2
Bg nr 222-4129

Medlemsavgiften 
är 350 kr/år och 
familjemedlem 
50 kr/år.
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Klubbledning/funktionärer:
Ordförande Sivert Axelsson 0709 326175
V.Ordförande Jan-Eric Wilsson 0705 292037
Sekreterare Roger Johansson 0703 089337
V. Sekreterare Kenneth Johansson 0730 982840
Kassör  Jonas Uhrbom 0721 706471
Suppleant Hans Uhrbom 0705 878305
Suppleant Bernt Gustavsson 0705 256640
Klubbvärd Lennart Claesson 0380-370881
Klubbvärd Lennart Ahlsén 0703 393487
Renov.ladan Kennert Salomonson 0705-919082
Bibliotek Sven –Erik Grundsten 0380-12446
Sportvagnar Sven Stenquist 0703 247659
Sportvagnar Lennart Ahlsén 0703 393487
Mopeder Karl-Gustav Karlsson 070-286 92 15
Redaktion Sivert Axelsson 0709 326175
Redaktion Sven Stenquist 0703 247659
Redaktion Kenneth Johansson 0730 982840
Redaktion Lennart Ahlsén 0703 393487
Redaktion Jonas Uhrbom 0721 706471
Rally Högland Hans Uhrbom 0705 878305
Försäkringar Hans Uhrbom 0705 878305
Försäkringar Bernt Gustavsson 0705 256640
Försäkringar Åke Rehn 0703 184923
Revisor  Lars-Göran Andersson 0705 388923
Revisor  Göran Thulin 0708 137338
Revisor supp. Hans Uhrbom 0705 878305
Valberedning Rune Karlsson 0708 928790
Valberedning  Lennart Forssander 0708 787207
Valberedning  Anders Hildorsorsson 0380-91135

Aktuellt
Inget är sig likt i dessa coronatider och klubben har fått ställa in alla aktiviteter 
under sommaren. Tråkigast var att ställa in Rally Högland som genomförts i över 
40 år i obruten följd. Men 2021 ska vi vara tillbaka.

I stort sett är alla bil- och fordonsträffar inställda i sommar. I stället får vi ut och 
åka på egen hand. Varför inte träffa någon god vän eller klubbkamrat utomhus? 
Fika vid någon vacker plats eller kanske besöka något trevligt museum. 
Det finns många att välja på som har anknytning till vår hobby. 
I dagsläget verkar det som de flesta har öppet, 
se efter på deras hemsidor innan du åker.    

Vi försöker att hålla vårt årsmöte med en liten fest i september om inte läget 
förändras.

KOLLA VÅR HEMSIDA FÖR AKTUELL INFORMATION ELLER RING 
NÅGON I STYRELSEN.

Trots begränsningar hoppas jag alla får en riktigt bra sommar!
/Siwert

PS Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2020.
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        PROGRAM - SOMMAR/HÖST 2020 
 
Juni  Torsdag 6 juni      INSTÄLLT PGA COVID-19 
  Mopedutflykt      
  Plats: Årets mopedutflykt startar vid klubblokalen Gjutaregatan, kl 10.00, obs! tiden. 
  Har du frågor, kontakta Kalle på tel 070-28 69 215 eller Åke tel. 076-14 05 366  
   
  Motorhistoriska dagen 6 juni    INSTÄLLT PGA COVID-19 
  
  I år firar vi på Bonneville Farm, Isåsa, kl 13.00. 
  Vi bjuder på korv och kaffe till alla som kommer. Tipspromenad! 
    Du kommer självklart med ditt veteranfordon! 
        
  Söndag 14 juni   INSTÄLLT PGA COVID-19 
  RALLY HÖGLAND, återkommer 2021. 
 
Augusti   Onsdag 19 augusti, kl 19.00 
                        Klubblokalen öppnar igen under förutsättning att covid-19 läget har förbättrats. 
                        Aktuell information på vår hemsida. 
                          
September Lördag 12 september, kl 15.00 
    Årsmöte 2020 
                            KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020 
   Plats: Bonneville Farm, Isåsa 13, Nässjö.          
      Årsmötesfrågor och beslut tas enligt dagordning som tillhandahålls på plats.  
   Efter mötet bjuder vi på en enklare måltid och vi kommer även att försöka få lite  
                    musikunderhållning.  
   Frågor och förslag tas vänligen emot senast 9  september på mail, klubb@nssvk.se. 
            Obs! Anmälan om du kommer pga av maten till Lennart Klaesson, 0703-67 50 83, 
                             senast 7/9.  
   VARMT VÄLKOMMEN att vara med ! 
 
Oktober  Onsdag 14 oktober, kl 19.00   
   Filmkväll i klubblokalen. 
 
 
      

     Covid-19 
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I början av mars var vi inbjudna att besöka Ny-
bergs Nässjö-anläggning, som byggdes om 2014 
för 30 miljoner. Säljaren Niclas Lindgren tog 
emot och presenterade företaget. Claes Nybergs 
Bil AB startade sin verksamhet i Jönköping 1975 
då de förvärvade Nyströms Bil AB.  

1998 förvärvades Nässjö Bilhall AB av familjen 
Lind som varit Volvo återförsäljare sedan 40-talet. 
2015 bytte förtaget namn till Nybergs Bil AB. Före-
taget representerar i dag Volvo personbilar, Renault 
person– och transportbilar samt Dacia personbilar. 
Fords person– och transportbilar säljs numera av 
Holmgrens Bil AB.  

Många av Volvos och Renaults modeller erbjuds 
numera som elhybrider och även med ren eldrift.  

Vi fick även se verkstaden och det imponerade 
däckhotellet. 

Efter detta bjöds på vi på en välbehövlig fika.  
Text: Siwert A., bilder: Lennart A. 

                Besök på Nybergs Bil i Nässjö 

Vår ciceron Niclas Lindgren 

    En Volvo V40 studeras ingående från undersidan. 

Lennart Klasson och Jan Israelsson funderar 
över vilken Volvo de ska köpa. 
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 Klubbprofilen 
 

Vem är du? 

Greger Lööf, numera pensionär sedan några år tillbaka. 
Arbetade större delen av mitt yrkesverksamma liv på Små-
lands-Tidningen i Eksjö. Har också under flera år frilansat 
för Wheels Magazine och Power Magazine. 

Hur länge har du varit medlem i NSSVK? 

Vet inte men en 15–20 år borde det väl vara vid det här 
laget. 

Vad ville du bli som vuxen? 

Något som hade med bilar att göra och på sätt och vis blev 
det så en bit in i livet. Att skriva om och plåta entusiastfor-
don har varit väldigt givande. 

Hur blir man lycklig? 

Genom att ha en förstående hustru samt skötsamma barn 
och barnbarn. Att pyssla med gamla motorfordon och åka 
på träffar är också lycka, plus att man får vara frisk förstås. 

Vad ångrar du mest? 

Att jag inte köpte en välhållen oskruvad Camaro Z28 i slu-
tet av 70-talet. Den hade blivit min för lite drygt 12 000 
kronor eftersom ägaren behövde pengar. 

Vilken talang skulle du vilja ha? 

Att kunna teckna och måla som min far, han var en rackare 
på att få till det. 

Om du fick ändra en sak hos dig själv? 

Försöka se möjligheter när saker och ting inte går som man 
tänker sig. 

Vilket är ditt motto eller levnadsregel? 

Tänk efter före! 

Varifrån kommer teknikintresset? 

Var med pappa i garaget när det var något 
som skulle fixas på familjens PV 444, han 
var en riktig tusenkonstnär som grejade det 
mesta. Eftersom mamma var hemmafru 
gällde det att spara på slantarna och då fick 
man göra allt man klarade av själv. 

Vilket var ditt första fordon? 

En Örnen Express Radexi moped som jag 
fick av vaktmästaren på HSB där vi bodde 
för att jag inte hade gjort något djäkelskap 
under en lång period. Det var en hyresgäst 
som hade lämnat kvar den när han flyttade. 
Det tog inte lång tid innan hastighetsmäta-
ren visade 55 km/tim på plan väg. 

Lockar det dig att skaffa en igen? 

Absolut, håller ögonen öppna, men de är 
svårfunna i dag. 

 

 

Vilket är det mest fantastiska fordon du kört? 

En Buick Electra 225 –68:a i nyskick som endast hade rullat 
drygt 3 000 mil. Fantastisk komfort, snudd på ljudlös gång 
och inredning i nyskick imponerade. 

Vad är det bästa med vår hobby? 

Gemenskapen, alla är lika mycket värda oavsett vilken bak-
grund de har. 

Vad skulle du vilja ha mer av i klubbaktiviteterna och 
Veteranbladet? 

Jag tycker klubbaktiviteterna är bra som de är med ett om-
växlande utbud. Eftersom jag skriver en del i Veteranbladet 
kanske jag inte är den rätta mannen att svara på frågan men 
jag är säker på att redaktionen mer än gärna tar emot bidrag 
för publicering, så här har var och en chans att påverka inne-
hållet. 

Har du några favoritevenemang som du besöker regel-
bundet? 

Mindre lokala träffar runt Eksjö, Nostalgia Festival i Ron-
neby och Classic Car Week i Rättvik är två favoriter, men 
ska sanningen fram så åker vi inte dit varje år. 

Hur får vi fler ungdomar att intressera sig för vår hobby? 

Ja, det är den stora frågan. Vi måste ta väl hand om de yngre 
som söker sig till hobbyn så de känner sig välkomna oavsett 
vilket fordon de äger och vilket skick det är i.  

Du har vunnit en betydande summa på lotto. Vad skulle 
du göra? 

Överraska min fru med hennes drömbil, en Ford Thunderbird 
1956 års modell. 

 

 

Greger har ägt sin Mercury Park Lane 1966 års modell sedan 2005. Bilen är ny-
såld  i Kalifornien och har bara haft en ägare i Pasadena innan den importerades 
till Sverige. Det enda som är gjort är en ny lack på grund av att originallacken var 
genompolerad på en del ställen. 



  


