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Ordföranden har
ordet.
Hallo i den spirande vårgrönskan!

Hm, något sent men  den är på G.!
Aktivitetsprogram är lagt för året, 
hoppas bara vi får genomföra det!
Enl MHRF är det inte alla som jobbat 
så, utan istället pratar om att lägga 
ner.

Årsmötet är framflyttat, liksom de 
flesta klubbar gjort.
Alla handlingar jobbar vi fram som 
vanligt. Återkommer i ämnet.
Hörni, nu håller vi tummarna för att 
andra halvåret ska ska bli...
kanske inte som  vanligt men lite 
friare & med mer träffar!
Var rädda om Er! Vi hörs !
Kram Pia

Evenemang 2021
Planerade aktiviteter om restriktio-
nerna för COV 19 tillåter det.

Måndagsträff
på Biltemas parkering i Halmstad 
kl 18, udda veckor- start v.19
Tisdagsträff
på Bitemas parkering i Varberg, 
jämna veckor fr. kl 18- start v.20

1 maj Crusing Vi träffas vid Arena-
hallen, kl 13. Kör en runda genom 
stan vidare någon annanstans o 
avnjuter medhavd fikakorg. (delat 
evenemang med PowerGlide)
Mitten av maj Årsmöte
22 maj kl. 14 - Samling för 15-18 
åringar bakom Harplinge Värds-
hus. Alla A-Epa traktorer & moped 
älskare välkomna!
29 maj Halmstad Bike & Car meet 
på Heagård. 
6 juni Nationaldagen. Cruising/
MHRF evenemang. 
17 juli Halmstad Bike & Car event.
Kommer vi deltaga i. 
Augusti Odensjö Veteranmotor-
träff. Vi kommer delta.
Torpa Bystuga & Omnibussmuseum. 
Vi kommer delta.
5 sept.  Tjolöholm classic kl 10-16. 
Vi kommer delta.

Evenemang ej arr. av HME
Moppetisdag - på Biltemas parke-
ring i Halmstad, start 23/4
Torsdagar - Grillkväll på Halmstad 
Gubbdagis, start v.20
Björkängsträffen - Torsdagar ojäm-
na veckor: kolla tider Facebook
16-17 juli Weels & Wings cruising, 
Falkenberg. ( ej vårt evenemang)



Pia Idersjö
Bor i Skintaby med familjens 2- och 
4 benta raringar, på en liten gård.
Här mekas det för jämnan. Kröga-
re, & 20 års jubileum på Harplinge 
Wärdshus, tillika HME`s klubblokal.

Bengt Arne Johansson
Köpte min första bil, en Volvo 831, 
när jag var 16 år. Det är en 7 sitsig 
droska som jag fortfarande har 
kvar. Jag började mitt yrkesamma 
liv som bilplåtslagare och driver 
nu ihop med sin son en bilverkstad 
med inriktning på veteranfordon.
I 40 år har jag erfarenhet i från 
olika veteranbilsklubbar och är be-
siktningsman för MHRF. Besiktigar 
olika fordon i alla föreningar som 
är anslutna till MHRF.

Morgan Folkesson
Är en snart sextioårig lantbrukar-
son från Bua i  Varbergs kommun. 
Jag har ett stort motorintresse 
som började med mopeder och 
gamla traktorer.

Senare utökades intresset med 
bilar främst femtio till sjuttiotals 
amerikanare på grund av den till-
talande designen.

Jag bor numera i Falkenberg i 
lägenhet tillsammans med min fru 
Irene. För att ha någonstans att 
meka har jag köpt ett garage vid 
bilprovningen.
Jag jobbar på ett byggföretag som 
lastbilschaufför.

Motor intresset har ökat eftersom 
och jag nu äger tre mopeder två 
traktorer och tre bilar. Opel och 
Ford ren objekt och en Ford körklar.

Sara Karlsson
Arbetar som Operationssjukskö-
terska och är ganska nördig runt 
kroppen och hur den fungerar. 
Äger ingen storslagen veteranbil 
som er andra i klubben men vem 
älskar inte dessa skönheter och 
dess linjer? Jag ser fram mot att få 
se hur klubben utvecklas.

Stefan Åkerlund
Mitt motorintresse började i tidiga 
år med att köra moppe och vid 18 
blev det körkort och då var det USA 
bilar som stod högst på agendan. 
I dag har det blivit Europeiskt som 
är mitt stora intresse.

Lars Korneliusson
Hej jag heter Lasse är 55år ung, 
gift och har 4 barn. Jobbar på AD 
Bildelar sen 35 år, intressen är bilar 
naturligtvis o allt med motor  + 
godmat & dryck i goda vännerslag.
Mitt fordon är en Dodge Custom 
880 från 1963

Mikael Persson

Go´och glad snubbe som älskar 
veteranfordon.
Amatör- mekaniker samt aktiv sen 
ca 40 år i olika sammanhang.

Patrik Johansson
Började min bana i garaget som 3 
åring med farsan. Har alltid jobat 
med gamla bilar och äger nu Hal-
lands veteranbilsreparationer ihop 
med farsan. Har hunnit samla på 
mej några gamla bilar och mopeder. 

Styrelsen: Hej alla medlemmar här berättar vi lite om oss själva.



Besök på MB-Ladan i Lyrestad
Text och foto: My Rådstam

Morgonen den 22 juli 2020 så packade vi Kevin, Lars, Filip och jag in oss i bilen. 
Färden skulle gå till Lyrestad för att besöka MB-Ladan. Det va en solig sommar-
dag och humöret va på topp. När vi kom fram och steg in så möttes vi av ägaren 
Mats Harrysson, som välkomnade oss med ett stort leende. Han visade oss runt 
och grabbarna gick i taket av alla fina bilar.

När de stod och pratade med varandra om bilarna passade jag på att gå runt 
och kolla och ta foton det är lite mer min grej!  Utsidan på bilarna gillar jag, 
medans grabbarna mer intresserar sig för att veta vad som finns under motor-
huven (blink blink). 
Efter några timmar kände vi oss nöjda. Det fanns dock en sak som jag ville göra 
innan vi skulle åka hem och det va att ta foton på Göta kanal som låg precis 
bredvid. 
Så vet ni, tvingade med mig hela gänget…som egentligen ville åka hem.!?
Hm,.. lite får dom allt stå ut med! (blink blink)







Verkstadsträff hos Dejan på Autodena.
Text: Pia Idersjö Foto: Stefan Åkerlund

Vi var ett 25-tal som samlades på vår februariträff som hölls hos Dejan på Autodena.
Temat för dagen var polering. Dejan lät oss få ta del av hans mycket gedigna kunskap i ämnet: 
att polera rätt!
Olika medel och maskiner att ta till hjälp presenterades.

Vad vi ska tänka på för att undvika de värsta misstagen eller helst inga alls!
Mycket uppskattat och givande! Tusen tack Dejan för en trevlig kväll !
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MHRF-
försäkringen

INFO
2021

Nedan ges några exempel på vad som inte 
omfattas av MHRF-försäkringen, oavsett för-
säkringsalternativ:

Mer detaljerad information i villkoren
• Maskinskada 
• Saker du har med dig i fordonet som inte är 

fordonstillbehör, till exempel mobiltelefon, 
läsplatta, GPS eller bagage

• Utrustning som inte är normalt och 
tidstypisk för fordonet

• Skada som uppkommit på fordonet vid 
tävling eller liknande användning inom 
inhägnat eller avlyst område samt vid 
hastighetskörning som till exempel  
streetrace

• Skada i samband med övningskörning eller 
uthyrning.

Den ledande försäkringen 
MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och 
största – försäkring för historiska fordon, 
drivs av MHRF i samarbete med Folksam 
och erbjuder ett försäkringsalternativ för de 
flesta fordonen. 

Detta ingår
Följande ingår för fordon som används i trafik 
(även fordon med avvikelse, blivande klassiker, 
rullande renovering och korttidsförsäkring):

Trafikförsäkring
• Personskada
• Skador som du med ditt fordon kan orsaka 

någon annans fordon och/eller egendom. 

Helförsäkring
Utöver trafikförsäkring ingår:
• Glasruteförsäkring
• Räddningsförsäkring (bl. a. bärgning)
• Brandförsäkring
• Stöldförsäkring
• Rättsskyddsförsäkring
• Vagnskadeförsäkring
• Kristerapi.

Detta ingår inte

Grundförutsättningar
• Du är medlem i en MHRF-ansluten klubb
• Fordonet ska vara minst 20 år gammalt 
• Fordonet förvaras i låst utrymme/garage  
• Fordonet är endast för nöjeskörning
• Du har ett bruksfordon eller tillgång till ett 

inom hushållet. 

Motorhistoriska Riksförbundet
mhrf.se

forsakring@mhrf.se
08-30 28 01

Fordon omfattas inte av hem- och/eller villa- 
försäkring. Försäkringsalternativen nedan 
är för dig som sätter värde på ditt objekt. 
Även i delar.

Uppställnings- eller renoveringsförsäkring
• Glasruteförsäkring 
• Brandförsäkring
• Stöldförsäkring
• Rättsskyddsförsäkring
• Begränsad vagnskada 

(transport, översvämning)
• Kristerapi.

Lagerförsäkring
Gäller fordon som förvaras i avvaktan på renove-
ring.
• Brandförsäkring
• Stöldförsäkring
• Översvämning
• Uppsåtlig skadegörelse
• Kristerapi.

Inte i trafik

även för drömmarna!
Vi erbjuder även försäkringar för såväl tids- 
optimister som drömmare.

I alla våra försäkringsalternativ (utom lager-  
respektive flermopedsförsäkring) ingår 1 pbb  
i försäkringsskydd för det försäkrade for-
donets reservdelar.

Reservdelar ingår

Skanstullsbron nära Gullmarsplan mot 
Södermalm i Stockholm.
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2. Ansök
• På mhrf.se loggar du in dig (uppe till höger) 
• Välj Mina försäkringar och skapa en ny 

ansökan enligt anvisningarna
• När du väljer besiktningsman tänk på att det 

går bra att ta den närmast dig. Besiktnings-
männen finns samlade under en egen flik.

1. Skapa konto
• Gå in på mhrf.se/forsakring och välj rubriken 

MHRF-försäkringen – Hur ansöker jag? 
• Välj sedan Så här skapar du ansökan om 

MHRF-försäkring och följ instruktionerna
• Välj sedan Skapa digitalt konto (du hittar 

knappen till höger).

Så här ansöker du om MHRF-försäkringen
Tänk på att börja i tid. Besiktningsmännen jobbar för dig på sin fritid – för din trygghet. Behöver du en försäkring snabbt?

Ring Folksam i Kramfors 0612-853 50 och teckna 
en försäkring till ordinarie pris. Den omvandlas till 
en MHRF-försäkring när din ansökan godkänts.  

Viktiga telefonnummer vid nöd
Vid skador under vardagar kontorstid:
Sverige, Folksam Företag +46 (0)8-452 37 64
Utomlands. SOS International: +46 (0)8-13 60 60
Skador övrig tid, Sverige och utomlands:
Folksam Jour +46 (0)771-45 00 00

Bråttom?

Helårs-
premie

Rullande
renovering
/avvikande 
utförande

Max antal 
prisbas-
belopp

Helförsäkring bilar–tunga fordon Värde upp till 
4 pbb

Värde upp till 
4 pbb

Bil t.o.m. 1950
Alla minst fyrhjuliga fordon tillverkade senast 1950.

430 kr 690 kr *100

Bil 1951–1975
Personbilar och lätta lastbilar.

700 kr      1 080 kr *100

Bil 1976–2001
Personbilar och lätta lastbilar.

990 kr      1 400 kr *100

Bil blivande klassiker 2002–2011
Endast för den som sedan minst ett år har en gällande helförsäkring som 
MHRF-försäkring för bil 20 år eller äldre.

    2 300 kr - *100

Tungt fordon 1951–1991
Lastbilar, husbilar och bussar.

    1 100 kr      1 400 kr     30

Uppställningsförsäkring
För bilar som inte körs på allmän väg, t. ex. tävlingsbilar och bilar  
uppställda på museum.

335 kr - *100

Renoveringsförsäkring
För bilar under renovering, täcker även delar lämnade för t. ex. förkromning.

335 kr -   *100

Helförsäkring mc och mopeder Värde upp till 
2 pbb

Värde upp till 
2 pbb

Motorcykel t.o.m. 1950 400 kr 690 kr     30

Motorcykel 1951–1975 400 kr      1 080 kr     30

Motorcykel 1976–2001 800 kr      1 400 kr     30

Motorcykel blivande klassiker 2002–2011
Endast för den som sedan minst ett år har en gällande helförsäkring som 
MHRF-försäkring för mc 20 år eller äldre.

    2 300 kr -     30

Moped t.o.m. 1991 375 kr 690 kr       2

Flera mopeder t.o.m. 1991 (Obs! Endast trafik)
Detta försäkringsalternativ gäller upp till fem mopeder. 

350 kr -  -

Uppställningsförsäkring 240 kr -     30

Renoveringsförsäkring
För mc under renovering, täcker även delar lämnade för t. ex. förkromning.

240 kr -     30

Helförsäkring övriga fordon Värde upp till 
2 pbb

Värde upp till 
2 pbb

Traktor t.o.m. 1991 340 kr 690 kr     30

Husvagn t.o.m. 1991 280 kr 690 kr     30

Lagerförsäkring Värde upp till 
2 pbb

Värde upp till 
2 pbb

Orenoverade fordon
För fordon som lagras i väntan på renovering.

255 kr -       6

Korttidsförsäkring Endast värde 
upp till 3 pbb

Under max 1 år

Endast oregistrerade fordon samt tunga lastbilar och bussar. 620 kr/kvartal                     3

Självrisker
Trafik 1 000 kr

Vagnskada 1 500 kr

Brand och stöld 1 000 kr

Räddning 1 000 kr

Glas 1 500 kr

Glaslagning 0 kr

Rättsskydd 20% av kostnad, lägst 1 200 kr 

Dyrare fordon
Gäller samtliga fordon: extra försäkringsbelopp kan 
köpas till per 2 pbb åt gången. Priset per 2 pbb varierar 
enligt nedan. Obs! Vid försäkringsbelopp över 30 pbb 
krävs en garagebesiktning.

Prisbasbeloppet (pbb) för 2021 är 47 600 kr.

2–8 extra pbb (per 2 pbb) 125 kr

10–30 extra pbb (per 2 pbb) 170 kr

32–96 extra pbb (per 2 pbb) 240 kr

Om MHRF
För gårdagens fordon på morgondagens 
vägar.
Motorhistoriska Riksförbundet företräder 
den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och 
arbetar med bevakning av politiska frågor, 
kontakter med myndigheter och organisatio-
ner samt rådgivning och information. MHRF 
engagerar över 100 000 medlemmar i 200 
klubbar för målet att vårt fordonhistoriska kul-
turarv kan användas, bevaras och utvecklas.
 Bland våra medlemsförmåner finns 
marknadens ledande försäkring för historis-
ka fordon.

MHRFs försäkringsalternativ
Försäkringsvillkoren finns att tillgå via vår hemsida, mhrf.se/forsakring. Uppgifterna i detta 
informationsblad gäller från 1 maj  2021.

MHRF reserverar sig mot eventuella tryckfel.



Torpa Buss- och Teknikmuseum 15 juli 2020
Text: Millan Idersjö  Foto: My Rådstam

Vid klockan 18 en klar men något molnig kväll körde Kevin, jag, My och Lasse till 
Torpa Buss- och Teknikmuseum som ligger i Småland, cirka en timmes bilfärd he-
mifrån oss.
Där fanns gamla mopeder från 1950-1960, motorcyklar från 40-talet till 60-talet, 
väldigt många båtmotorer från 1900-talets mitt, veteranbussar från 1930-1940 
och deras äldsta buss är från 1930 som även har kört i trakterna. De hade gam-
la mobiltelefoner och några gamla traktorer varav den ena traktorns motor är 
byggd av Kattegattgymnasiets fordonselever.
Kevin och Lasse gick runt och tittade på bilarna medan My fotograferade de olika 
sevärdheterna som ni ser på bilderna och jag tyckte det var roligt att få sitta i 
bussarna (då jag åker buss till skolan är det kul att få känna hur de gamla bussarna 
känns att sitta i.) På baksidan hittade jag även en gammal traktorgrävare, det 
gillar jag!
Vilken härlig kväll vi fick!  Vi var helnöjda när vi åkte hem även om regnet öste ner.



Halmstads första slamsugningsbil
Birger Johanssons Åkeri





Besök på Gubbdagiset Text och foto: Per Svengren



Pontiac Star Chief DL 1954  Ägare: Ola Manfredsson, Gullbrandstorp

Mercury Montclair 1956 Ägare: Michael Hansen, Laholm

Ford Galaxie 1962  Ägare: Mikael Andersson, Halmstad



Citroen SM cuoe 1973 Ägare: Jörgen Nielsen, Eldsberga

Ford Fairlane 500 cab 1957  Ägare: Gert Eriksson, Halmstad

Oldsmobil 88 1958  Ägare: Kjell Jönsson, Gullbrandstorp



Välkommen till
Hallands MotorEntusiaster.
Hallands MotorEntusiaster är en fordonsförening som välkomnar i 
stort sett alla som har ett motorintresse. Medlemmar med mopeder, 
motorcyklar, traktorer, bilar, lastbilar, bussar  m m är hjärtligt väl-
komna.

FÖRSÄKRING
Vi erbjuder dig som medlem en mycket förmånlig försäkring hos 
MHRF.
Kontakta Försäkrings- och Besiktningsansvarige Bengt-Arne Johans-
son.
Telefontid: 18.00 - 19.00  Tel. 070-374 95 25, bengtarne@hmeihalland.
se

BLI MEDLEM
Det är lätt att bli medlem. Skicka ett mail till
maud@hmeihalland.se 
Skriv ditt namn, adress, postnummer, ort, telefon och mejladress.
Sätt in 300 kr på bankgiro: 638-2329
När vi har noterat din betalning skickar vi dig ett medlemskort

KLUBBEN
Hallands MotorEntusiaster (HME) är en ideell förening med fordons-
historiskt intresserade medlemmar. Vi vill bevara teknik och kultur i 
alla sorters fordon. Du behöver inte äga ett fordon för att bli medlem.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Hallands MotorEntusiaster har rabattavtal med ett flertal företag i 
Halland. Som medlem hos oss får du ta del av de rabatterna, vilka 
omfattar både varor och tjänster knutna till vårt fordonsintresse.
Mot uppvisande av medlemskort får du:
15% rabatt hos Autoexperten
10% rabatt hos AD Center
10-25% rabatt hos Lack & Färg

TIPS & RÅD
Inom klubben finns det mycket kunskap samlad.
Av dina klubbmedlemmar kan du få förslag på hur
du kan lösa dina tekniska problem och var du kan
göra dina inköp av nya eller begagnade delar.

HEMSIDA
HME har en egen hemsida på internet, adressen är
www.hmeihalland.se 
Möt oss på facebook!

För mer information
info@hmeihalland.se
www.hmeihalland.se
BANKGIRO 638-2329
Swish 123 256 40 86

Stort tack
till våra sponsorer.


