SÄKERHET SOM

LÖNAR SIG

ÅHS AKTIVITETER

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NÄTVERK ÅKERIHISTORISKA SÄLLSKAPET

TUNGA GEFLE-DALA TRÄFFEN
I SAMBAND MED TRUCKS I
DALARNA
17–18 MAJ
ROMME ALPIN, BORLÄNGE
ÅHS DIESELDOFT
LÖRDAG 15 JUNI
LJUNGBY MASKIN, LJUNGBY
RESA PÅ ISHAVSVÄGEN TILL
PETSAMO
6–12 AUGUSTI

Åkerihistoriska

Snabbresa till Holland med buss

För att bevara historiskt
värdefullt material kring
åkerier, åkerifordon och
utrustning bildades
Åkerihistoriska Sällskapet
1992. Sällskapet arbetar
med dokumentation av
åkeriernas utveckling och
samverkar med andra
sammanslutningar med
vägfordons- och trafikhis
torisk inriktning.
Mer information på
www.akerihistoriska.se

ÅHS Syds vårmöte som normalt
brukar ta sista lördagen i mars i an
språk, blev i år utsträckt över tre hela
dagar. Anledningen var ett rese
program komponerat av Carl-Erik
”Stina” Johnsson som innebar ett
besök på det privata Scaniamuseet
hos Cees Zandbergen i Ijhorst och
ett besök hos den kände veteran
bilsrestaureraren Leo Bol i Klasni
aveen, båda charmiga platser i
Holland nära den tyska gränsen.

så inbilla er nu inget annat. Målet var Miniaur
Wunderland, ett modellandskap i skala 1:87,
helt fantastiskt och tillverkat efter verkliga
förebilder. Mycket järnväg så klart i modellsammanhang men även flyg och bilar. Och
efter Hamburg var det inte så långt hem. Bara
ett litet skutt via Danmark.

RESAN TILL HOLLAND med buss startade
tidigt fredag morgon och avslutades med en
väntad middag på ankomsthotellet i Hoogeveen, en stad i närheten av de båda resmålen som skulle besökas under lördagen. Att
båda resmålen var värd de många timmarna
och milen med buss var det ingen tvekan om.

VI PASSAR PÅ ATT SLÅ
ETT SLAG för ÅHS Små-

Lastbilar med Trux frontskydd får rabatt på självrisken vid viltkollisioner
från de flesta försäkringsbolag. Dessutom har vi ett utmärkt utbytes
system som gör det snabbare att ersätta det skadade frontskyddet.
TILLVERKADE I ALUMINIUM FÖR LÅG VIKT • UNIK DESIGN MED AIRFLOW-PROFIL • FÄRDIGLACKERAT FRÅN FABRIK

land–Ölands evenemang
Dieseldoft – En resa från
förr till nu.
Årets upplaga blir i
Ljungby hos hjullastartillverkaren Ljungby Maskin
på Ringvägen, Stensbergs
Industriområde. Tiden är
lördag den 15 juni klockan
10 till 16.
Utställning av veteranlastbilar och mycket andra
kringaktiviteter utlovas.
Mer information finns på
www.dieseldoft.se

REDAN LÖRDAG eftermiddag påbörjades
återfärden med etappmålet Hamburg, där vi
fick pusta ut på ett hotell beläget i de centrala
nöjeskvarteren. Hotellvalet var valt för nära
avstånd till söndagförmiddagens besöksmål,
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