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Låt de gamla hjulen rulla

Moped framtagen inför sommarens äventyr                 Bild  Lennart Ahlsén



Norra Smålands Sport och Veteranfordonsklubb
Vår klubblokal fi nns vid
Telegatan 7, där vi träffas varje onsdag mellan 19-22 över en kopp fi ka.
Du hittar lättast från Sörängs-rondellen, vi fi nns 2 kvarter  innanför Volvo.
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.

Telegatan 7
  571 38  Nässjö
 Tfn 0380 178 76

0706-417876
www.nssvk.se

klubb@nssvk.se
  konton 
Pg nr: 49 60 33-2
Bg nr 222-4129

Medlemsavgiften är 250 kr/år och en inträdesavgift på 50 kr första året. Familjemedlem 35 kr/år.
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AKTUELLT.

Nu är årsmötet över och arbetet med att förverkliga 
arbetsplanen tar vid. Vill hälsa Karl-Gustav Karlsson och 
Bertil Skoglund välkomna i verksamheten. Vid årsskiftet fi ck 
vi en ny hyresvärd till vår klubblokal. Bosse Franzéns son 
Fredrik Adolfsson har köpt fastigheten. Efter tillträdet har vi 
fått en möjlighet att fl ytta vår veteranfordonsmarknad från 
”Hemköpsparkeringen” till klubbens adress på Telegatan 7. 
Det känns bra eftersom ägarfrågan kring centrumfastigheterna 
har varit högst osäker med ägarbyten och konkurser. Nu får 
vi en säker situation för marknaden och behöver inte oroa oss 
inför de förändringar som kommer nere i centrum. När vi nu 
beslutat att byta plats för marknaden passar vi på att ändra 
datum också. Ny datum är 11 september 2010 på Telegatan 
7 i Nässjö. Anledning ? På grund av att vädret har visat sig 
vara väldigt nyckfullt i oktober. Vintern har varit mer än 
generös med snö och kyla. Men ge inte upp, våren kommer 
och ger oss möjlighet att åter lufta våra fordon. Välkomna till 
våra aktiviteter.
Ordf.

Klubbledning/funktionärer:
Ordförande Jan-Eric Nilsson 0380-19910
V.Ordförande Jan-Eric Wilsson 036-91412
Sekreterare Ingvar Ragnarsson 0380-15615
V. Sekreterare Roger Johansson 0380-552337
Kassör  Jonas Uhrbom 0380-15621
Ledamot  Bo Franzén 0380-552071
Suppleant Hans Uhrbom 0380-74648
Suppleant Bernt Gustavsson 0380-20246
Klubbvärd Lennart Ahlsén 0380-74697
Klubbvärd Jan-Anders Jansson 036-91838
Renov.ladan Bo Franzén 0380-552071
Renov.ladan Torbjörn Svensson 0380-73353
Bibliotek Bo Franzén 0380-552071
Sportvagnar Sven Stenquist 0380-370010
Sportvagnar Lennart Ahlsén 0380-74697
Mopeder Karl-Gustav Karlsson 0380-511857
Redaktion Jan-Eric Nilsson 0380-19910
Redaktion Hans Angselius 0380-22110
Redaktion Lars Arréhn 0380-12324
Redaktion Jonas Uhrbom 0380-15621
Rally Högland Hans Uhrbom 0380-74648
Marknaden Roger Johansson 0380-552337
Försäkringar Hans Uhrbom 0380-74648
Försäkringar Bernt Gustavsson 0380-20246
Försäkringar Bertil Skoglund 0380-40961
Revisor  Sven Stenquist 0380-370010
Revisor  Göran Thulin 036-137338
Revisor supp. Hans Uhrbom 0380-74648
Valberedning Sven Stenquist 0380370010
Valberedning  Rune Karlsson 0380-511502
Valber. Supp. Vakant
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VÅRENS OCH SOMMARENS PROGRAM 2010.

Maj  lördag den 15, MÅLILLA TOURING. Vi samlas utanför klubblokalen 
  kl. 19:30 för gemensam färd till Målilla, där vi träffar våra MG-vänner för 
  vidare färd till ”Kalles kulle” och Högruda hembygdsgård. Vi avslutar med
  mat på restaurang Moliljan i Målilla. Glöm inte fi kakorg!!
  Anmälan senast 12 maj till Sven Stenquist, 0380-370010 alt. e-post:
  clevertech@telia.com. OBS! Endast sportbilar (sportvagnssektionen i sam-
  arbete med MG Car Club). 

Maj  lördag den 29, VÅRUTFLYKT TILL ÖSTERLEN. Resan går till Autoseum 
  i Simrishamn och till Kiviks musteri. För mer information v.g. se separat 
  inbjudan i detta utskick.
 
Juni  söndag den 6, MOPEDUTFLYKT. Resa med mopeder till hemligt mål.
  Resväg c:a 4 mil. Start från klubblokalen kl. 10:00. Anmälan och ev. frågor till
  Karl-Gustav Karlsson på 0380-511857.
 
Juni  tisdag den 8, SPORTVAGNSUTFLYKT. Vi träffas på Stora torget i Nässjö
  kl. 19:00 och åker sedan en tur i vacker sommargrönska till ett lämpligt fi ka-
  ställe för trevlig samvaro. Ingen föranmälan. Information lämnas av Sven
  Stenquist, 0380-370010.

Juni   söndag den 20, RALLY HÖGLAND. Det är dags för vårt 34:e rally.
  Även i år är sportvagnar av nyare modell välkomna. Se separat inbjudan i
  detta utskick.
 
Augusti söndag den 29, KLUBBMÄSTERSKAP. Traditionsenligt mästerskap hos
  Ulla och Nils-Åke i Möreström. Se separat kallelse senare.

September lördag den 11, VETERANFORDONSMARKNAD. Dags för årets marknad.
  Passa på att sälja, köpa, byta och knyta kontakter.
  OBS!! Ny datum: lördag den 11 september.
  OBS!! Ny plats: Telegatan 7 i Nässjö. (gatan ligger bakom Holmgrens Bil).
  Marknaden öppnar kl. 07:00.
  För information om marknaden: Roger Johansson, 0380-552337.

Onsdagskvällarna tillbringar vi i klubblokalen som vanligt fram till sommaren.

Från och med 24 juni till och med 19 augusti träffas vi på Sandsjöbadens Värdshus och då
är det torsdagskvällar som gäller.

Tänk på att du alltid hittar aktuell information på vår hemsida: www.nssvk.se

VÄLKOMNA TILL VÅRA AKTIVITETER I KLUBBEN.
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Besök hos Nostalgiimporten 
och Bengt Nilsson i Eksjö

Onsdagen den 14 oktober samlades 
vi ett gäng för att besöka Bengt 
Nilssons fi rma Nostalgiimporten. 
Samåkning skedde från klubben och det blev ganska många bilar ändå. Det var en väldig mängd prylar 
Bengt hade samlat på sig! Många saker hade han lagt ner mycket möda på att arrangera på ett trevligt sätt. 
Det fanns t.ex. en hel husfasad med trottoar som varit med på en utställning någonstans. Vid en vägg stod 
det en halv bil som var kapad längs mittlinjen! Som namnet på fi rman antyder så fanns det mycket som var 
importerat, speciellt från Amerika. Några passade på att fynda, då Bengt även säljer av sin samling.
Lennart Ahlsén tog foton som visas ovan.
Bengt och hans fru bjöd på ett rejält fi ka med hembakat bröd som avslutning på kvällen.
Ett stort tack till Er för en trevlig afton från oss som var med!
Genom Ingvar R.
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Foto Lennart Ahlsén



6

Klubbprofi len.

Till detta nummer av Veteranbladet har vi valt att 
presentera Karl-Gustav Karlsson som klubbprofi l. 
Karl-Gustav är 45 år och sambo med Viktoria. I 
familjen fi nns också tre döttrar. Han jobbar sedan 9 år 
tillbaka som tekniker på Postterminalen i Nässjö. Ett 
jobb som passar honom eftersom tidigare arbetsplats 
var Randek/Bautech som byggde maskiner för 
trähustillverkning. Som väldigt ung hägrade dock 
lokförare som yrke. Karl-Gustav blev medlem i 
NSSVK 2008. Han blev intresserad genom att ha 
deltagit i en del mopedutfl ykter. Två av döttrarna har 
han inspirerat med egna mopeder och en ansökan om 
familjemedlemskap lär komma in. Allra bäst trivs 
Karl-Gustav när han får köra moped en varm vårdag.

Om du tittar tillbaka ett ögonblick, ser du något 
du skulle vilja ändra? Ja, jag ångrar att jag sålde 
min Ducati-82. Om det gick skulle jag också vilja 
kunna sjunga och varför inte få vara 20 år igen. 
Mitt teknikintresse är medfött. Har alltid gillat att 
göra saker själv. Inte så konstigt att jag valde 4-årigt 
tekniskt gymnasium. När det var dags för första bilen 
blev det en Opel Kadett Rally –68. Inköpt begagnad 
–83. Det vore roligt att få tag i en i dag. Ett annat 
objekt jag testat, som var spännande, är Motoguzzi 
850 Le Mans –83. Det jag tycker om med hobbyn 
är resor till marknader och deltagande i rallyn. T.ex. 
Ingelstads mopedrally, HVA-rallyt. Gillar att hålla 
liv i gammal teknik. Därför skulle jag gärna se mer 
teknikartiklar i Veteranbladet. Det vore också roligt 
om vi kunde skapa ett mailregister där man snabbt 
och spontant kan samla ett gäng när vädret tillåter en utfl ykt.

Frågan om hur vi skall hitta nya och unga medlemmar kommer upp. Karl-Gustav känner som många andra 
föreningar. Det är inte lätt. Men han tror på bearbetning via hemsidan. Aktuella reportage med mycket 
bilder. En bredare presentation av de olika verksamheter vi har. Gärna komplettera med bra länkar. Vad gör 
du om det plötsligt blir en högvinst på Lotto? Svaret kom utan betänketid. Köpa en Jaguar E-type och åka 
till Italien. Karl-Gustav tycker om norra Italien där han cyklat en del tidigare.
Karl-Gustav är också intresserad av foto och amatörradio. Medlem i MC-klubben. Och nu har han axlat 
Birgers mantel och övertagit ansvaret för klubbens mopedsektion. Välkommen i klubbarbetet.
Red.
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ÅRSMÖTE i NSSVK 24 februari.

Denna kalla vinterkväll kom 22 personer till 
klubblokalen för att delta i årsmötet. Besökarna 
bänkade sig och började småprata vid borden. En 
akademisk kvart tilläts i hopp om att ytterligare 
några skulle dyka upp. Så var det då dags att 
börja. Ordföranden hälsade välkommen och 
förklarade mötet öppnat. En tyst minut hölls för 
att hedra medlemmar som gått bort under året. 
Därefter valdes Sven Stenquist till ordförande för 
mötet. Som bisittare och sekreterare valdes Jan-
Eric Wilsson. Verksamhetsberättelse, ekonomisk 
redovisning, revisorernas berättelse och 
arbetsplan för år 2010 presenterades och kunde 
klubbas utan invändningar. Medlemsavgiften 
beslutade mötet lämna oförändrad för 2011. 
Förslag från medlemmar fanns inte. Styrelsen 
föreslog att inrätta en vice sekreterare för att 
avlasta ordinarie. Förslaget mottogs positivt. Nu 
var det dags för valproceduren. Denna gång var 
det ovanligt många poster som skulle omväljas 
eller nyväljas till styrelse och funktionärer. I år 
valde årsmötet bara styrelserepresentanterna. 
Styrelsen utser sedan funktionärer. Till 
mötet hade styrelsen tagit fram ett förslag på 
kandidater till de olika funktionärer som behövs. 
Inga invändningar framfördes så förslaget kommer att genomföras. Glädjande är att vi fått in två nya namn i 
funktionärsledet. Karl-Gustav Karlsson tar över ansvaret för mopedsektionen och  Bertil Skoglund blir den 
felande länken i försäkringskommittén. En uppdaterad lista över styrelse och funktionärer hittar du på sidan 
2. Mopedsektionens eldsjäl och klippa, Birger Claesson avtackades för sina fi na insatser och engagemang 
under ett antal år. Rolf Johansson var inte närvarande men kommer 
att avtackas senare. Han har handlagt försäkringsfrågor och 
bibliotek. Förhandlingarna kunde avslutas med ett tack för visat 
intresse. Nu var det dags för klubbmästarna Lennart och Jan-
Anders att servera fi nfi na smörgåstårtor och kaffe. Deltagarna bjöds 
att ta för sig. Och det gjorde vi både en och två gånger.
Red. 

Birger avtackas

Nytt på modefronten.

Nu har klubben tagit fram en snygg och skön pikétröja i svart 
med klubblogo i guld. Den är tillverkad i kvalité 70% bambu 
och 30% bomull. Finns i storlekar M, L, XL och XXL.
Pris 170 kr.



Här kan man tänka om forna tankar




