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För att bevara historiskt värde-
fullt material kring åkerier, 
åkerifordon och utrustning 
bildades Åkerihistoriska 
Sällskapet 1992. Sällskapet 
arbetar med dokumenta-
tion av åkeriernas utveckling 
och samverkar med andra 
sammanslutningar med 
vägfordons- och trafi khisto-
risk inriktning. Mer informa-
tion på: 
www.akerihistoriska.se

ORDFÖRANDE INGEMAR RESARE 
ingemar.resare@akeri.se

010-5105403

Åkerihistoriska

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NÄTVERK ÅKERIHISTORISKA SÄLLSKAPET

ÅKERIHISTORISKA SÄLLSKA-
PET tar nya tag under 2019. En 
av våra viktigaste prioriteringar 
handlar om att färdigställa museet. 
Just nu inväntar vi att planering-
en runt museets lokalisering ska 
bli klar. Det händer mycket just 
nu runt Örebro Truckstop (där 
museet ska ligga) och en av de 
stora frågorna där uppe är att få 
ordning på dri� en av parkeringen. 
Detta har tyvärr stått i vägen för att 
vi ska komma vidare med planerna 
för museet. 
Alla inventarier är nedpackade i 
Olofström och väntar nu på att 
komma till sitt nya hem. 

2019 INNEBÄR OCKSÅ FÖRÄND-
RINGAR vad gäller kostnaden för 
att få Svensk Åkeritidning och 
vara medlem i ÅHS. Du betalar 
nu endast 350 kronor (medlem-
skap inklusive tidning) och det är 
glädjande att vi kan erbjuda dig 
detta. Vidare kommer vi även att 
stärka upp arbetet ute i regionerna 
med det vi kallar för fordonsgrup-
per. Stödet till grupperna ska öka 
där innehållet på trä� arna kan bli 
ännu bättre och än mer intressant. 

Man ska komma ihåg det � na 
engagemang och arbete som 
styrelsen i Åkerihistoriska gör. 
Jag som ordförande kan ödmjuk 
säga att kunskapen ligger inte 
hos mig utan hos de � na och 
engagerade styrelsemedlemmarna, 
utan dem skulle ÅHS inte � nnas. 

SKÖT OM ER OCH HA 
ETT HÄRLIGT 2019! 
PÅ ÅTERHÖRANDE

2019 bjuder på utmaningar
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ÅHS VÄSTRA GÖTALAND är 
på gång med en trä�  på Trestad 
Center, Båberg, Vänersborg 
med bildvisning av Stefan 
Andersson ur hans samling 
tillsammans med fria diskus-
sioner den 16 mars. 

ÅHS GÄVLE DALA inbjuder till 
vårträ�  hos Jonsson Lastvagnar 
i Gävle 23 mars. Då visar Lars 
Jonsson runt i sina lokaler och 
berättar om verksamheten. An-
ders Melin håller föredrag om 
åkeriernas utveckling i Gävle 
på 1900-talet. Däre� er bjuds 
det på en guidad tur i Gävle 
hamn samt en presentation 
om Sören � yr AB och dess 
verksamhet i hamnen. 

UNDER SLUTET AV MARS 
drar ÅHS Syd iväg på en 
långresa ner till Holland. Datu-
met är 29–31 mars, men det är 
fullbokat.
27 april bjuder ÅHS Skaraborg 
även detta år till Tung veteran-
lastbilsmarknad och veteran-
lastbilsträ�  i Skövde. Platsen är 
Norra Ryds Industriområde 3 
vid Truck och Krantjänst.

FÖRSTA MAJ är det dags för 
Svartåträ� en arrangerad av 
ÅHS Örebro. Just den aktivi-
teten � rar 10 år dessutom. Lite 
senare i maj, närmare bestämt 
17–18 maj bjuder ÅHS Gävle 
Dala in till Tunga Ge� e-Dala 
trä� en i samband med Trucks 
i Dalarna vid Romme Alpin i 
Borlänge.

FÖR MER INFORMATION, 
kontakta fordonsgruppen i 
respektive område. Till � era av 
eventen krävs anmälan för att 
kunna delta. 

Foto: Kenneth Hedegård

Foto: Mari Berglund

Foto: Per Thomson

På gång under våren

ÅHS AKTIVITETER

ÅHS VÄSTRA GÖTALAND VÅRTRÄFF
16 MARS, TRESTAD CENTER, BÅBERG

ÅHS GÄVLE DALA VÅRTRÄFF 
23 MARS, JONSSON LASTVAGNAR, GÄVLE

ÅHS SYD VÅRTRÄFF 
29–31 MARS, BUSSRESA TILL HOLLAND

TUNG VETERANLASTBILSMARKNAD 
& VETERANLASTBILSTRÄFF

27 APRIL, SKÖVDE

SVARTÅTRÄFFEN
1 MAJ, SVARTÅ BRUKSOMRÅDE

TUNGA GEFLE-DALA TRÄFFEN I 
SAMBAND MED TRUCKS I DALARNA 

17–18 MAJ, ROMME ALPIN, BORLÄNGE


