
HME-Nytt
Medlemstidning för Hallands MotorEntusiaster 

Nr 6 oktober 2022

BÅSTAD, ELDSBERGA, FALKENBERG, FJÄRÅS, GISLAVED, GLOMMEN, GULLBRANDSTORP, HALMSTAD, HARPLINGE,
HAVERDAL, HEBERG, HOLM, HORRED, HYLTEBRUK, HÖKERUM, KINNARED, KUNGSBACKA, KUNGSÄTER, KVIBILLE, 
LAHOLM, LÅNGÅS, MALMÖ, MELLBYSTRAND, MUNKA LJUNGBY, MÄSTOCKA, ONSALA, OSKARSTRÖM, SIMLÅNGSDALEN, 
STENINGE, STORFORS, STRÖMSTAD, TOREKOV, TORUP, TVÅÅKER, VARBERG, VEDDIGE, VÄRÖBACKA, YSTAD, ÅLED



Styrelsen HME 2022
Ordförande
Pia Idersjö
0709-50 80 58
pia@hmeihalland.se
Vice Ordförande
Bengt-Arne Johansson
0703-74 95 25
bengtarne@hmeihalland.se
Sekreterare
Sara Karlsson
0702-33 26 25
sara@hmeihalland.se
Ekonomiansvarig
Morgan Folkesson
0763-06 77 80
morgan@hmeihalland.se
Ledamot
Stefan Åkerlund
0709-76 11 30
stefan@hmeihalland.se
Suppleant
Lars-Inge Korneliusson
0768-87 47 41
lars@hmeihalland.se
Suppleant
Patrik Johansson
0708-550452
patrik@hmeihalland.se
Suppleant
Mikael Persson
0703-507052
Försäkrings -besiktningsansvarig
Bengt-Arne Johansson
Aktivitetsansvarig
Norra: Morgan Folkesson
Södra: Lars-Inge Korneliusson
Facebook  ansvariga
Lars Söderholm, 0705-67 10 45
Stefan Åkerlund, 0709-76 11 30
Sponsoransvarig
Stefan Åkerlund, 0709-76 11 30
Webbmaster, HME-Nytt, bokföring, 
register.
Maud Brink, 0727-29 96 26

Valberedning
Ledamot: Lars Idersjö Ljungberg 
0705-94 88 45
Ledamot: Lars-Martin Nilsson         
0720-70 52 81
Suppleant:  Anders Bojerfors              
0736-77 80 92
Suppleant: Per Svengren                     
0709-10 35 50
Revisorer
Ledamot: Rebecka Landström               
0701-73 00 04
Ledamot: Eva Silander Heland                   
0706-67 62 50
Suppleant: Ingrid Johansson              
0702-43 40 81
Suppleant: Henrik Carlström             
0729-64 84 42

Välkomna till HME.
190 Ronny Eliasson, Åled
191 Peter Carlsson, Halmstad
192 Inge Salomonsson, Tvååker
193 Fredrik Skoglöf, Kvibille
194 Ulla Sparr Tolérus, Steninge
195 Jozef Hajgato, Oskarström
196 Ola Claesson, Falkenberg
197 Bjarne Ekström, Halmstad

Medlemsavgift 300 kr
Bankgiro: 638-2329
Swish: 1232564086

Ordföranden har ordet
Hallo Alla !

Sommaren tar adjö för den här 
gången. Vi ser tillbaka på ett år 
med en hel del skoj. Alla klubbar 

verkar ha ”legat i startgroparna” 
när restriktionerna äntligen lätta-

de. Inbjudningar duggade tätt.

Vi går nu in i en lugnare fas, våra 
åk går i ide för lite kärlek och pys-

sel. Glädjande har vi fått välkomna 
ett gäng nya medlemmar! Ser 

framemot nästa säsong och för 
den är planeringen i full gång.

Önskar Er Alla en mysig höst. Vi 
tänder stearinljus & sveper in oss 

i pläden (i alla fall om vår regering 
inte får ner eltaxan)

Kram Pia
Ps. Hoppas vi ses på julfesten!

Mer info kommer



Bilkalendern.
Foto: Per Svengren



Lite om min sommar.
Text och foto: Bengt Arne Johansson

Sommaren närmar sig slutet...

och snart är det dags att ställa undan bilen för vintern. Jag vill berätta om evenemang jag besökt under 
sommaren.

Först var vi på Elmia i Jönköping under påskhelgen, där vi ställde ut 4 bilar som vi renoverat på Hallands 
veteranbilsreparationer, vilket resulterade i några nya jobb.

Jag var med och körde seniorer från äldreboenden till Arenahallen där det var fest med folkparkstema.
Elvis4ever spelade  och där fanns korv och mos eller en specialare med Pucko. Du kunde även ägna dig åt 
pilkastning m m. Detta var till stor förtjänst Monika Sekelj i vår klubb som ordnat detta.

Första träffen var på Tjolöholm och där jag ställde bilen i Storvolvoklubbens utställning. Det var ju inte 
riktigt meningen men startmotorn la av så jag kom inte längre. Klubbarna var inte så långt ifrån varandra,
så jag gick några vändor där emellan. Trevligt med ganska mycket folk och lite grillat i HME-lägret.

Jag har varit och hälsat på i gubbdagis ett par gånger också , alltid skoj med en massa trevliga människor 
att snacka med, och en go burgare så klart.

Min vana trogen och åkte jag till Rättvik på Classic Car Week. Ulf Edlund o jag åkte upp med Volvodroskan 
och husvagn. Vi bodde på en fin liten camping i utkanten av Rättvik, där även Berndt o Majsan från Ste-
ninge bodde. De är ju så klart medlemmar i HME också.
Vi körde veteranbilsrally , var och tittade på backtävlingar med bilar och motorcyklar. Det är en bana som 
går i uppförsbacke  inne i skogen.  Man kör 2 gånger och det gäller att ha så lika tider som möjligt på båda 
varven.

Vi var och tittade på en bilskrot med bilar från 30-talet och framåt, bilarna står i ganska tätvuxen skog så 
det är ibland svårt att komma fram dit. Skroten heter Röjeråsen och ligger någon mil från Rättvik.

Vi körde crusing varje dag och det är ganska häftigt när det står kanske 20.000 människor längs med gator-
na och tittar på fina bilar. Vi fick med Berndt o Majsan några gånger på crusingen.

Två dagar före hemfärden, mitt under crusingen, klev det ut en man och stoppade oss. Han tyckte att det 
var roligt med en storvolvo bland alla amerikanare. Det var Göran Ambell från tidningen Nostalgia. Det blev 
ett reportage om bilen som troligen kommer så småningom i Nostalgia.

Vi var och åt på en riktigt häftig restaurang , dom har amerikansk 50-tals stil. Rekommenderas absolut 
om ni är i Rättvik, nästan granne med järnvägsstationen. Vi får inte glömma Rättviksglassen, den absolut 
bästa glass jag smakat.

Vidare så kom dottern (Erika) och svärsonen (Jocke) och deras 2 grabbar också upp och var med det mesta av 
veckan. De körde sin egen bil, Caddilac, och är medlemmar i HME. Patrik och sambon med dotter o ett par 
till kom också till Rättvik och hälsade på, de åkte med Patriks brandbil dit.

En riktigt go vecka, så campingen är bokad till näst år igen.

Jag har även varit på Volvos stora träff  WROM i Göteborg, med bilen stående utanför entren till
Volvomuseet och Wheels & Wings i Falkenberg i juli. 









Falkenberg Classic.
Foto: Lars-Inge Korneliusson

Söndagen 19/9 var ett gött gäng på Falkenbergs Motorbana och kollade på Classic Racing



Gubbdagis.
Foto: Per Svengren











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.


