
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NÄTVERK ÅKERIHISTORISKA SÄLLSKAPET

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

Åkerihistoriska
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I SLUTET AV september avlöpte 
för femte året Veteranträff & 
Skördefest på Såga i Källebäcken. 
Tillställningen är förvisso inget 
regelrätt ÅHS-event men arrange-
ras av Mari Berglund på Fordons-
grupp Skaraborg tillsammans med 
ÅHS-medlemmen Arne Karlsson. 

För alla veteranfordon i form 
av lastbilar, bussar, personbilar, 
traktorer, motorcyklar, mopeder, 
maskiner och tändkulemotorer. 
Omkring 200 fordon ställde ut 
och ett 15-tal av dessa tillhörde 
ÅHS-medlemmar.

SAMTIDIGT anordnades en skörde-
fest med försäljning av närprodu-
cerad potatis, rotfrukter och annat 
gott. Överskottet gick till Barn- 
och ungdomsmedicinska avdel-
ningen Ryhov i Jönköping. 

ÅHS AKTIVITETER

ÅHS SKARABORG 
HÖSTMÖTE, SKÖVDE

9 NOVEMBER

ÅRSSTÄMMAN 2019 hölls hos den anrika 
lastbilspåbyggaren Laxo Mekan utanför 
Örebro.

Till stämman kom, förutom sittande 
styrelse, ett 30-tal medlemmar. Men före 
stämman berättade Tomas Himberg, vd på 
Laxo Mekan om företagets historia och verk-
samhet samt visade grundaren Åke Perssons 
unika samlingar av fordon och historiska 
föremål som företaget förvaltar och finns 
bevarat inne på fabriksområdet. Dessutom 
bjöds på ett intressant föredrag om Hiabs 
historia och nuvarande verksamhet och 
produkter av säljare Christer Brandt.

PÅ ÅRSSTÄMMAN framfördes att styrelsen nu 
arbetar med att ÅHS Historiska Samlingar 

ÅHS Årsstämma 2019

Evenemang med bredd

inom en överskådlig framtid kommer att fin-
nas tillgänglig på just Laxo Mekan.

På mötet meddelandes att Thomas Almén 
från Älvros kommer att ta hand om en ny 
fordonsgrupp för inledningsvis området 
Jämtland och Västernorrland.

Information lämnades om ÅHS arbete 
med förslaget om skattelättnader för vete-
ransläpvagnar. 

VALET AV styrelseledamöter gick smärtfritt. 
Den förblir oförändrad med Ingemar Resare, 
ordförande utsedd av SÅ. Kenneth Hede-
gård, Janne Klasén, Bo Norvinge och Per 
Thomsson som kvarstår ett år. Anders An-
dersson, Mari Berglund och Anders Näslund 
omvaldes på två år. 


