
Mopedbladet nr 1 2015 

Dekaler finns i detta utskick 
 
Victoriaklubbens logga (som finns 
överst på tidningens framsida) har vi lå-
tit trycka upp på nytt. Formatet är 10 x 
2,5 cm för att passa på din moppe. 

En fullt fungerande och snabb HPD minimoppe 
sommaren 1981. Egenhändigt tillverkad av öre-
broaren Magnus Dyrén, 13 1/2 år.  



Club Victoria är en kulturell, oberoende 
ideell förening för personer som är 
intresserade av veteranmopeder, främst av 
märket Victoria, deras tekniska 
konstruktion, historia och bevarande. 
Mopedbladet och Medlemskap 
Utkommer för närvarande 2-3 gånger per 
år samt utskick för utflykter mm. 
Medlemskap inklusive mopedbladet är 
125:- per kalenderår.  
Bankgiro 154-7868 Club Victoria   
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Regler för medlemskap. 
Man måste ha erlagt medlemsavgift senast 28/2 
varje år för att få… 
 
... tillgång till vår mopedförsäkring hos Länsför       
säkringar. (du måste vara bosatt i Stockholms 
Län för denna försäkring) 
… vara med i Matrikeln 
… behålla sitt medlemsnummer.  
… köpa kopierad litteratur 
 
Om medlemsavgift uteblir under ett år, och 
medlemmen inte betalar trots påminnelse så 
avförs vederbörande ur medlemsregistret, om 
man därefter betalar sin medlemsavgift får man 
inte behålla sitt gamla medlemsnummer utan 
får ett nytt. 
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Välkomna till Västberga Allé 
60, för årets upplaga av 
”Filmkvällen”! 
Det är samma plats som 
förra året (f d Bobergs Mat-
sal) nu med nytt namn och 
ny ägare: Verkets Matsal 
och den nye ägaren heter 
Fredrick Cederberg. 
 

• Vi börjar vid 17-
tiden med att äta 
middag! 
•  
• Vi serveras buffé inkl 
sallad, bröd, dryck och 
kaffe för 85:- 

 
• Säljarna packar upp. 
Ingen avgift men vi måste 
vara rädda om borden. 

 
• Vi handlar på mark-
naden, umgås och fikar. 

 
• Vid 19-tiden visar 
vi några filmer 
•  
• Som vanligt med an-
knytning till vår hobby. 

 
• Det kan bli lite klubb-
information mellan fil-
merna 

 
• Senast 20.30 
hjälps vi åt att ställa 
iordning 

 
• 21.00 är det slut 

 
Vi riktar särskilda tack till 
Fredrick Cederberg, att vi 
får komma, och till vår upp-
skattade Henry Lundqvist 
för redigering, utrustning 
och filmvisning. 
 
Lars Öhman, 0707-367150 
På uppdrag av Victoriaklub-
bens styrelse 

Filmkväll och liten marknad 
Tisdag 3 Mars 17.00 
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Protokoll från årsmöte 16 novem-
ber 2014.  34 victoriamedlemmar 
deltog 
1. Mötet öppnas av ordföranden 
Harald Walczok 
2. Frågan om mötets stadge-
enliga utlysning besvaras med 
ja 
Nya medlemmar hälsas välkomna 
3. Val av ordförande och sek-
reterare för mötet 
sittande Harald Walczok och 
Tommy Granholm väljs 
4. Val av två (2) justerings-
män, tillika rösträknare för 
mötet 
Mats Nyberg och Anders Bälter 
väljs 
5. Anmälan av övriga frågor 
Se pkt 14 nedan 
6. Fastställande av dagord-
ning och röstlängd för mötet 
Dagordningen godkänns; lista för 
namnpåskrifter skickas runt 
7. Styrelsens årsredovisning-
ar (finns som bilagor) 
- Verksamhetsberättelsen föredras 
av ordföranden 
- Förvaltningsberättelsen läses 
upp av kassören Jan Angserud 
- Revisionsberättelsen föredras av 
rev.suppleant Mikael Axlund 
8. Beslut om ansvarsfrihet 
för styrelsen besvaras med ja. 
Avgående ledamöterna; kassören 
Jan Angseryd, klubbens grundare 
Susanne Axlund samt nestorn 

Lars Öhman avtackas med blom-
mor och applåder. 
9. Val av styrelseledamöter på 
två (2) år 
Nyval av Mats Lennstam (ej närva-
rande) och Mats Nyberg. 
10. Val av ordförande på ett (1) 
år 
Harald Walczok omväljes 
11. Val av revisor och revisors-
suppleant 
Jan-Evert Olbrink (ej närvarande 
men har sagt ja) och Mikael Axlund 
omväljes 
12. Val av valberedning 
Mikael Axlund och Palle Forslund 
omväljes 
13. Nästa års evenemang 
Följande är spikat: 
Lars Öhmans filmkväll i februari 
Lars Öhmans utflykter Sollentuna - 
Eggeby. 
Maj - september, mopedsamling 
varje tisdagskväll på Eggeby Gård 
på Järvafältet 
Maj - september, mopedsamling 
varje onsdagskväll på Röda Cafeét i 
Fittja 
Peter Segemark är sammanhållande 
för klubbens evenemang 
14. Övriga frågor 
- Inrättande av ett Verkställande 
Utskott. Ett förslag ska tas fram av 
styrelsen. 
- Ny funktion: medlemsregisteran-
svarig. Bifalles ej eftersom det är 
svårt att skilja från kassörskapet 

- Ska klubben ha hedersmedlem-
mar? Församlingens mening är att 
det ska vara ett begränsat antal. 
Först ut blir klubbens grundare 
Susanne Axlund. 
- Vad innebär medlemskapet i 
MHRF? 
Lars Öhman: MHRF är en para-
plyorganisation där vi kan påverka 
myndigheterna i fordonsfrågor 
samt få en bra helförsäkring för 
våra fordon. Årsavgiften är f.n. 
23:55 klubbmedlem/år och inträ-
desavgiften 500:- + 1:-/
medlem. Vi får återbäring för varje 
försäkrat fordon. 
Mikael Axlund tar på sig att bli 
klubbens besiktningsman 
- Medlemsavgiften höjs , efter vo-
tering, till 125 kr/år. 
- Verksamhetsplan ska tas fram av 
styrelsen 
- Av nästa års kallelse ska styrel-
sens sammansättning framgå samt 
vilka som står på tur att avgå/
väljas om 
Presentation. 
De i klubben engagerade - styrel-
seledamöter, revisorssuppleant, 
redaktör, litteraturansvarig, sekre-
terare, utskicksansvarig samt val-
beredare presenterar sig. 
Revisor och utflyktsansvarig ej 
närvarande. 
Harald Walczok och Tommy Gran-
holm får blommor 
15. Mötets avslutande 

Årsmötet 16 November 2014 12.30 

Gert Ekström berättar om Tekniska museet och historier om en del av de föremål som funnits och finns 
där. Sen blev det guidning och efter det besökte vi fiket för lite ”gofika” som klubben bjöd på 
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verksamhetsberättelse  
nov 2013 – nov 2014 
 
Styrelsen avger härmed följande 
rapport 
för verksamhetsåret november 
2013 november 2014 
 
Styrelsen har bestått av 
Harald Walczok ordförande 
Stefan Tamm vice ordförande 
Jan Angseryd kassörskap och 
medlemsregisterTommy Gran-
holm sekreterare, Susanne 
Axlund, Åke Elmesten, Peter 
Segemark, Lars Öhman 
 

Uppdrag 
Mikael Axlund revisorssuppleant 
och valberedare, Palle Forslund 
valberedare, Jan-Evert Olbrink 
revisor, Håkan Saletti litteratur, 
Kjell Sjöberg utskick 
 
Övrig verksamhet 
- Susanne Axlund har varit re-
daktör för Victoriabladet 
- Tommy Granholm har skött 
hemsida och varit kontakt mot 
Länsförsäkringar 
- Peter Segemark har samordnat 
klubbens mopedutflykter 
- Lars Öhman/ Henry Lundqvist 
ordnade filmkvällen i Västberga 

- Lars Öhman har ordnat kvälls-
utflykter från Sollentuna till Eg-
geby Gård 
- Tre Mopedblad har skickats ut 
- Styrelsen har sammanträtt sju 
gånger 
- Club Victoria gick med i 
MHRF/MotorHistoriska Riks-
Förbundet i oktober 2014 
- Medlemsavgiften har varit 100 
kr/år. 
- Vi var 376 medlemmar den 15 
november 2014 . Senaste med-
lemmen har nummer 637 
- Vi hade 390 registrerade an-
vändare på hemsidan den 15 
november 2014. 

Söndagen den 16 november 
samlades 34 Victorianer och 
några anhöriga för årsmöte på 
Tekniska Museet i Stockholm. 
Besöket inleddes med att Gert 
Ekström, f.d. intendent på mu-
seet, berättade för oss om sam-
lingarna och guidade oss runt. 
Från att ha visat teknikens ut-
veckling så är det idag upple-
velserna som är i fokus, mål-
gruppen är enligt hemsidan 
”Alla små geniers favorit-
ställe”. 

Efter guidningen bjöd Club 
Victoria bjöd deltagarna på fika 
och sedan var det mötesdags. 
Efter att vår ordförande, Harald 
Walczok, förklarade mötet öpp-
nat hälsades de nya medlemmar 
som infunnit sig välkomna. Här 
intill kan du läsa protokollet och 
se vad som formellt avhandla-
des. 
 
En sak, värd att nämnas, är att 
klubbens grundare Susanne 
Axlund hade valt att avgå ur sty-
relsen - efter femton år. Hon 
avtackades och blev dessutom 
Club Victorias första heders-
medlem. Susanne fortsätter som 
redaktör för vår papperstidning, 

Victoriabladet. Två trotjänare 
till som lämnade styrelsen var 
kassören Jan Angseryd och 
utflyktsarrangören m.m. Lars 
Öhman. Även de avtackades 
förstås. 
 
Två nya styrelsemedlemmar 
valdes av årsmötet; Mats 
Lennstam och Mats Nyberg. 
En mindre bra sak var att klub-
ben inte lyckades besätta kas-
sörsposten på mötet. På första 
styrelsemötet några veckor se-
nare axlade dock nyvalde Mats 
Nyberg kassörsrollen. 
 
Tommy Granholm 
 

Gert Ekström, f.d. intendent på museet, berättade om samling-
arna och guidade oss runt,                         F oto Tommy Granholm 
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Startfältet vid kvällens race  

Alla bilentusiaster, 2015 närmar 
sig och vi vill passa på infor-
mera om denna träffpunkt för 
oss entusiastfordon tokiga. Här 
har eran klubb tillfälle till en 
mycket fin träffpunkt där ni kan 
träffas någon gång i månaden 
(eller oftare) ,  denna plats är som 
gjord för oss entusiaster, ge era 
medlemmar möjlighet träffa lika-
sinnade i andra klubbar. Verk-
samheten har pågått i 4 år med en 
dag i veckan från mitten av Maj 
till och med Augusti. 
2015 sätter vi större focus på 
dessa dagar vi begränsar dagarna 
till 2 ggr i månaden om tillräckligt 
intresse finns, ser vi ett begränsat 
intresse blir onsdags träffarna 
begränsade till 1 dag i månaden 
något som vi inte önskar. 
· En egen parkering på en alltid 
välklippt gräsyta och väl anpassad 
även för lite tyngre fordon. 
· En special meny på bilträffar 
onsdagar Kl:17-20 förutom fika 
med tillbehör alltid med hemba-
kat. 

·Öppen för alla klubbar med entu-
siastfordon. 
· Fina omgivningar och vägar likaså 
· Enkelt att nå från norra och västra 
Stockholm samt  från Uppsala 
· För den klubb som lägger åter-
kommande träffar kan lokal för 
medlemsmöten tillhandahållas 
fritt. 
· Här finns det även något för dina 
medpassagerare, försäljning av 
växter, trädgårdstillbehör & mat-
hantverk producerat på The Nut 
House. 
·Konstutställningar som byter tema 
var 14:e dag.  
· Fullständiga rättigheter en kall öl 
eller ett glas bubbel kanske för den 
som inte kör! 
· Barnvänlig omgivning, med myck-
et plats för barn med spring i be-
nen. Har man tur kan man få syn 
på gårdens betande får och kor. 

· Ingen övrig trafik bland entusi-
astfordonens parkering 
:Dagar vi träffas med start 13 maj 
och sedan 27 maj, 10,24 juni, 8, 
22 juli 5 och 19 aug hjärtligt väl-
komna.  
Med Vänliga Entusiasthäls-
ningar Lisa på The Nut House 
0709691569  
http://
thenuthouse.tictail.com/
product/classic-car-meeting      
och Rune Sahlberg 
0703898088 

”AHK har valt denna träff-
punkt som sin norra träff i 
Stockholms området”  

Club Victoria är medlem i Mo-
torhistoriska Riksförbundet / 
MHRF, sedan oktober förra 
året 
 
MHRF är en paraplyorganisat-
ion för Sveriges motorklubbar. 
Organisationen verkar för att 
motorhistoriskt intressanta 
äldre fordon används, restau-
reras och bevaras inför framti-
den. 
Men varför gick vi med? Av två 
skäl. 
 
För att vi ska vara så många 
organiserade motorvänner 
som möjligt. Därmed kan 
MHRF lägga tyngd bakom ar-
betet att hålla myndigheterna 
uppdaterade på vad ett gam-
melfordon är. 
Det kommer ständigt nya be-

stämmelser som skulle kunna 
begränsa användandet av de 
gamla fordonen om inte samar-
betet med myndigheterna var 
gott. 
MHRF är remissinstans för lag-
förslag och har genom sin verk-
samhet bidragit till att fordon 
äldre än 30 år är skattebefriade 
och att fordon som är 30 år och 
äldre bara behöver besiktigas 
vartannat år. 
Motorhistoriska Riksförbundet 
består idag av 175 klubbar som i 
sin tur representerar ca 96 000 
medlemmar, varav vi är 350 st. 
 
För att ni medlemmar ska få 
tillgång en bra och prisvärd hel-
försäkring 
Att vi är med i MHRF är en för-
utsättning. Försäkringen är en 
specialförsäkring för samlarfor-

don som bygger på att de för-
säkrade fordonen inte används 
i dagligt bruk. 
Det finns helförsäkring för for-
don i trafik och dessutom olika 
former av lager- och renove-
ringsförsäkringar. Fordonet 
skall vara minst tjugo år gam-
malt och i gott ursprungsskick, 
antingen renoverat eller väl 
underhållet 
Kraven på att få ett fordon 
godkänt är höga. Klubbarna 
har därför besiktningsmän/-
kvinnor som bedömer fordo-
net. Mikael Axlund har tagit på 
sig att bli Victoriaklubbens be-
siktningsman. 
Lars Öhman och Harald 
Walczok är kontaktpersoner 
gentemot MHRF. 
På www.mhrf.se kan du läsa 
mer 

Om Medlemskapet i MHRF 

BILTRÄFF ONSDAGAR 
på “The Nut House”  

Upplands Väsby vid Torsåkers 
Slott (invid Almungevägen). 
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Det var många som hade problem i 
backarna. Speciellt den sista som 
skulle tas utan ansats  

Det 
var 

ANMÄL DIG TILL MOPED-
RALLYT! 
HARALD NIELSEN MEM-
ORIAL 2015 
 
Nu är det dags att anmäla 
sig till mopedrallyt Harald 
Nielsen Memorial. Förra 
årets tävling blev en verita-
bel succé. En tävling för ve-
teranmopeder från 1950-, 
1960- och 1970- och 1980-
tal. Loppet är cirka två mil 
långt med ett antal kontrol-
ler Hässelby runt med start 
och mål vid Hässelby Mu-
seum. Diplom till alla delta-
gare! 
 
Du kan starta individuellt 
eller i lag (högst sex mope-
dister i laget). 
Tid: Söndag den 10 maj. 
Första start klockan 12.00 
Deltagare skall vara på plats 
kl 11.15 Start: Hässelby Mu-
seum, Riddersviksvägen 
116, Hässelby Villastad. 
 
Anmälan: 
Senast den 14 april 2015 ge-
nom insättning av startav-
giften 50 kronor per person 
på plusgiro: 435 47 52-0 
(uppge namn, adress, mo-
pedmärke, årsmodell). 
Sprid denna information till 
alla dina veteranmopedvän-
ner! 

 
Ytterligare upplysningar: 
Harald Walczok, 070-511 69 
87, bysme-
den.i.hesselby@gmail.com; 
Berndt Sehlstedt, 070-551 20 
45, 
berndt.sehlstedt@telia.com 
 
SÄLJ OCH KÖP MOPEDDE-
LAR OCH RETROPRYLAR I 
SAMBAND MED MOPED-
RALLYT! 
Har du begagnade mopedde-
lar, mopedreservdelar? Har 
du andra prylar med retro-
värde är du välkommen att 
sälja detta på en reservdels- 
och retromarknad i anslut-

ning till Hässelby Museum 
denna dag. 
Har du något att sälja anmäl 
dig till: Harald Walczok, 
070-511 69 87, bysme-
den.i.hesselby@gmail.com. 
Anmälan senast 14 april, ta 
med eget bord. Begränsat 
utrymme. ”Först till kvarn”!  
 
Arrangör: 
Hässelby Hembygdsför-
ening i samarbete med tid-
ningen Moped/OK Förlaget. 
 
Ny information om tävling-
en finns fortlöpande på vår 
web-sida 
www.hembygd.se/hasselby 

Kalendern 

Lördagen den 16 maj - 
Söderrundan 2015, femte 
året - OBS tidig start - 07.00 
MOPEDRUNDA 
Stockholm - Medborgarplat-
sen samling 06.00 start 
07.00. Obligatorisk startav-
gift en "selma" (20:-) som 
lottas ut vid målgång. Ta 
med matsäck för vi kör en 
ny sträckning där inget fik 

har öppet La Strada 
borenar@yahoo.se 
0705-92 34 78 
—————————————- 
Maj - september, varje 
tisdagkväll från 17.00  
på Järvafältet norr om Stock-
holm Victorianer och många 
andra samlas på Eggeby Gård 
(nära Tensta). Moppar, bilar 
och mc. Fika och mat finns 

att köpa. Läs mer på http://
www.eggeby.se/WP/  
 
Maj - september, varje 
torsdagkväll i Vårby i 
södra Stockholm 
MCHK har tvåhjulingsträff 
på Röda Kaféet i Vårby. 
http://www.rodacafet.se/ 
Info Tord P. 08-86 50 58 
http://www.mchk.org/ 
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En presentation av mig själv. 
Jag heter Mats Lennstam och 
är född 1960 och 
jag arbetar inom fastighets-
branschen. Mitt mopedin-
tresse har följt mig genom li-
vet, naturligtvis med vissa 
svackor men ändå alltid fun-
nits där. Jag har nu blivit in-
vald i styrelsen för klubben 
och därtill fått en plats i det 
nybildade arbetsutskottet. 
Vi ska där försöka jobba för att 
ta tillvara medlemmarnas 
åsikter och idéer. Komma med 
förslag på nya aktiviteter m.m. 
Hoppas att jag kan komma att 
bidra med något i detta sam-
manhang. 
 
Jag vill också nu när tillfälle 
ges att komma i tryck, för-
medla mina första mopedmin-
nen i mitt liv. Jag har en äldre 
bor, 7 år äldre för att vara ex-
akt. När det var tid för honom 
att fylla moped så var jag 8 år 
och hade precis börjat förstå 
vad tvåhjulingar med motor 
var för något. Min bror är född 
i oktober vilket i sig är ett öde 
när det gäller att få sin moped. 
Vinter i annalkande. Nåväl, 
hela familjen åkte ner till sta-
dens mopedhandlare, Ivan 
Larsson, och tittade. Mina 
ögon såg troligtvis ut som tefat 
modell större. Där stod dom i 
olika färger och modeller. Den 
ena finare än den andra. Min 
bror hade valt ut en röd Puch 

Dakota och det blev affär. Nå-
gon vecka senare levererades 
mopeden och stod i vårt garage. 
Den stora dagen kom. 5:e okto-
ber 1968. Vi var alla uppe tidigt 
denna morgon. Till saken hör 
att det var en kall morgon med 
frost. Nåväl. Min bror är natur-
ligtvis ute direkt för att ta första 
provturen. Jag sitter i köks-
fönstret och tittar på. Mopeden i 
all sin glans leds ut. Han sätter 

sig, fäller ut kicken och börjar 
kicka. Inget händer och jag mär-
ker desperationen. Fler försök 
med samma resultat dvs. inget. 
Då ser jag min pappa komma ut 
på gatan. Iklädd hatt, rock och 
portfölj. Han tar saken i egna 
händer och sätter sig på mope-
den. Gör något på sidan av mo-
peden som jag då inte förstod 
vad det var. En kick och mope-
den sjöng. 

Ett härligt ljud och för säker-
hets skull la han i en växel och 
tog en provtur. Den bilden av 
min papp iklädd rock, hatt och 
moped glömmer jag aldrig. Da-
gen var räddad. 
Vad gjorde då min pappa som 
var så fantastiskt? Jag tror vi 
alla har gjort samma misstag 
som min bror gjorde i ivern att 
komma igång. Min pappa satte 
på bensinkranen! 
Mitt andra starka moped-
minne har också att göra med 
min bror. Eftersom jag var 7 
år yngre så var det inte så 
poppis att jag hängde efter 
honom och hans moped. Han 
kom dock på ett listigt sätt att 
dra nytta av en yngre och mo-
pedintresserad bror. På lörda-
garna innan turerna med sina 
kompisar skulle mopeden 
tvättas. Han var mycket noga 
med sin moped och den var 
alltid lika välputsad. Vi gjorde 
helt enkelt ett avtal. 
Om jag hjälpte honom med 
putsningen, särskilt med ren-

göring och putsning av motor-
kåporna och hjulen, så fick jag 
åka med bakpå några varv runt 
grannkvarteren. 
Vilken lycka! Att känna vibrat-
ionerna från motorn, vinden i 
ansiktet och känslan i magen 
när han i hisnande hastighet 
tog kurvorna. Jag tror att just 
där och då var jag fast. 
 
Mats Lennstam 

Presentation Styrelsen och andra funktionärer 

Hej lite om mig. Snart 72 i prästbetyget men mentalt ca 15,5 år. Moppetokig med andra 
ord och då främst Kreidler. Har ett antal, lite för många kanske, som vädras ibland. 
Åker i stort sett varje Söndag med "Köttet" på Värmdö där det finns fantastiska vägar 
som kan upptäckas. Lägger ner ca 30 tim /veckan i garaget med mekande i olika pro-
jekt. Fixar det mesta tack och lov, och tycker att garagelekandet är friskvård som pens-
ionär. Vad göra annars med all fritid? 
Saknar lite kompisar att åka med på vardagar på Norrort, det är roligare att vara fler. 
Bor och mekar i Solna.  
Väl mött i moppespåren hälsar Stefan Tamm v-ordf. 



Jag är idag 57 år och har egent-
ligen aldrig slutat med mope-
der. Jag älskar allt som brum-
mar och ryker, från stirlingmo-
torer och gräsklippare till bilar 
och motorcyklar. 
 
Jag har svårt att göra mig av 
med saker så jag har kvar min 
Puch MSA50 sedan nästan 40 
år och min OSSA Enduro som 

jag köpte när jag 
var 17. Min första 
bil, Opel Kadett 
1964 skildes jag 
dock ifrån nyligen 
men det tog ett par 
år innan jag lycka-
des övertyga mig 
själv. 
 
Jag har alltid kört 
min Puch, under 
en 10 års period 
körde jag den varje 
dag till jobbet i ur 

och skur. Det är därför som den 
ser ut som den gör! Och någon 
renovering är inte påtänkt hel-
ler. Det är inte riktigt min grej 
med superrenoveringar. Jag 
tycker om att hålla mina fordon 
rullande och i mekanisk hyfsat 
skick. Jag samlar inte på mope-
der (även om min fru säger det). 
Jag har dem för att åka med. 
Själva åkandet är för mig en 

njutning, en avkoppling efter 
en stressig arbetsdag. Och just 
det enkla med mopeden är 
tjusningen. Inget körkort, be-
siktning och skatt och cykelvä-
gar och vägbommar är inget 
hinder. 
 
Jag åker en del motorcykel 
också men för en ren nöjestur 
föredrar jag mopeden. 
 
Fordonsinnhav: 
Moped: Puch MSA50 Puch Flo-
rida, Komar, Crescent Compact 
DBS Sport, OSSA Ossita 
(Import från Spanien) 
 
MC: OSSA Enduro 250 1969, 
OSSA Trial 1976, Hembyggd 
Trike, MZ TS 125 1975, Suzuki 
GP125 1982  
 
Bil: Porsche 924, Volvo Ama-
zon  
 

Jag heter Susanne och jag 
började år 2000 med ett 
provnummer av mopedbladet 
och på den vägen är det. 
Första upplagan var väl färre 
än 50 ex men det växte 
ganska snabbt och listan på 
medlemmar blev allt längre, 
ungefär som antalet mopeder 
i garaget växte.  
Vi vurmar ju för Victoria i 
första hand men på senare tid 
har Mikael smugit in allt fler 
Italienska mopeder i garaget.  
 
Någon gång 2007 började jag 
inse att jag måste avveckla 
mig, göra mig umbärlig för 
jag gjorde precis allt då och 
insåg att det inte skulle fun-
gera i längden, om jag ville 
sluta, hur skulle det gå till? Då 
skulle ju Club Victoria helt en-
kelt upphöra att existera. Jag 
kände att jag hade ansvar för 
det jag hade startat så steg 1 
blev att välja en styrelse. Vilket 
gjordes i november 2007. 
Fortfarande gjorde jag det 
mesta själv men det var ändå 
ett steg i rätt riktning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sakta men säkert har jag dele-
gerat ansvaret för del efter del, 
vilket inte alltid varit så enkelt. 
När jag styrde och ställde helt 
själv så kunde jag ju fatta mina 
egna beslut och göra som jag 
ville, i stort sätt.  
Det har blivit mindre och 
mindre så. Inte alltid helt frikt-
ionsfritt heller.  
Jag minns fortfarande första 
gången jag gjorde mopedbla-
det och inte var den som skulle 
frimärka, etikettera och kuver-
tera allt.. Jag bara satt där och 
det kändes som om jag missat 
nåt. 
 
Nu är det bara redaktörskapet 
kvar. Detta är sista året jag gör 
mopedbladet, det är dags för 
någon annan att ta över. Vi be-
höver något nytt och jag sitter 
fast i gamla hjulspår och har 
väl tappat geisten lite efter 15 
års redigerande.  
Jag vill passa på att tacka lite 
extra för blombuketten jag fick 
vid årsmötet och för äran att 
bli Club Victorias första he-
dersmedlem. Tack :) 
//Susanne 
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Susanne Axlund - som grundade 
Club Victoria 2000- avtackades av 
ordföranden Harald Walczok ef-
tersom hon lämnar styrelsen. Hon 
fortsätter dock som redaktör för 
tidningen ytterligare ett år. Lars 
Öhman till höger, även Lars av-
tackades med en blombukett.  
foto Tommy Granholm 



Tommy Granholm är Victoria-
klubbens sekreterare, försäk-
ringsförmedlare, webmaster, 
skribent, marknadssäljare 
m.m. 
 
Jag är 40-talist, numera fri-
herre med ett förflutet som 
ingenjör och informatör bl.a. 
Intresserad av teknik, numera 
främst mopeder samt kultur i 
största allmänhet 
 
Mopedåkandet började vid 15 
fyllda med en ny Puch MS50 L, 
följd av en Victoria FM38 på-
häng. Därefter lätta mc – FLM 
Crossman (Blue Fighter) och 
Vespa Popolino. Sedan bilar 
för hela slanten, är inne på den 
52:a. Allt från Renault 4 och 
Fiat X1/9 till Range Rover och 
Pacer. När sönerna kom i mo-
pedåldern så blev det två hjul 
igen och på den vägen är det. 
Första återfallet var en röd 
Avanti 1957 för några hundra. 
I mc-buren finns idag Vicky 
Luxus, Puch MS50L, Cimatti, 
Motom och Peripoli. 
 
Använder tvåhjulingar när 
vädret tillåter, cyklar mycket 
och åker med motor när jag är 
lat eller vill ha kul. Säljer på 
marknader emellanåt. 
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Lars Öhman, Sollentuna, an-
svarig för filmkvällen 
Jag tillhör inte styrelsen men 
försöker stötta så gott jag kan 
med att bidra med filmkvällen 
på vintern och tisdagsutflyk-
terna, på sommaren, från Sol-
lentuna till Eggeby Gård. 
Som 16-åring åkte jag NV 
Autoped 1954 till och från mitt 
första jobb på ASEA i Västerås. 
Autopeden köptes på avbetal-
ning på Idrottsmagasinet i 
Västerås. Det var en härlig 
känsla att ha ett eget motorfor-
don. 
I 20-årsåldern blev jag på all-
var intresserad av historiska 
fordon då närmast vad man 
kallar veteranbilar. En stor del 
av mitt nu 76-åriga liv har jag 

ägnat åt renovering och un-
derhåll av familjens veteran-
bilar, men så väcktes intres-
set för veteranmopeder! 
Tänk att vid min ålder få 
känna sig som tonåring igen. 
Mina första veteranmopeder 
var Fram Clipper, Huskvar-
na Cornett, och två st Rex 
Sport. Numera har intresset 
utvecklats till att omfatta i 
första hand italienska mope-
der som jag beundrar för 
sportigt utseende, bra pre-
standa, och förstklassig tek-
nik. Jag besöker italienska 
marknader 2-4 ggr per år. 
Hör gärna av Dig om Du de-
lar detta intresse med mig. 
 
Lars Öhman 
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Peter Wahlquist, Lars 
Öhman och Harald 
Walzcok studerar och 
kommenterar Peters 
Victoria vad som falle-
rar?  
Är Aluminium-cylindern 
för hårt trimmad? 
Fotot taget på Prins Ber-
til Memorial c:a 2005-
2007 
Foto, Åke Elmesten 

Den här bilden skulle ju varit med i förra bladet 
men föll ur och var bara ett kryss, så här kom-
mer repris   Red 

Säljes 
En mycket fin MS50 Victo-
ria1955 Helrenoverad 
Motor: Nya lager, pack-
ningar mm. Aluminium cy-
linder. 
Ny dämpare, sadel, styre, 
wirar. 
Nylackad hos billackerare. 
Går mycket bra. BUD 
Ring Yngve 070-7224728 

Jag som har sett bilden i 
färg kan berätta att den är 
blå och ser ut att vara i 
toppskick.  
Vill du ha en färgbild så kan 
jag maila den.    Red 

Jag skulle vilja samla in emailadresser till alla medlemmar 
(de som har email och är intresserade av lite snabb information.) 

För min egen del är jag intresserad av att kunna få lite åkkompisar med kort var-
sel för lite oplanerad körning. 

Några dagar i förväg brukar jag kunna bestämma mig. Då vore det smutt att 
kunna skicka ut ett meddelande till andra åksugna så att man slipper åka ensam. Den 

här gruppen blir till för alla som vill ha åksällskap var man är bor. Jag kommer bl.a att åka till båt-
macken i Stäket ett par torsdagar nu under våren. 

 
De som är intresserade av att vara med i åkkompisgruppen mejlar mig på 

mopedtouring@yahoo.com  
Hälsningar Mats Nyberg 
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Club Victoriamedlemmen An-
ders köpte 1986 en ny Velo-
Solex-moped på lågprisvaru-
huset Obs! i Rotebro. Han har 
den fortfarande kvar och den 
har inte ens gått 100 mil upp-
skattar Anders. 

Anders Almberg var storkund 
på Obs-varuhuset i Rotebro, 
bara en kilometer från där han 
bor. Det är februari 1987, och 
när Anders är där för att 
veckohandla tar han som alltid 
rulltrappan ned till bottenpla-
net där han vet att det finns 
roliga prylar. På övre plan 
finns mat men här nere huse-
rar verktyg, kläder, husgeråd, 
cyklar, leksaker, 

modellbyggsatser och så vidare. 
Vad får han se stående bland 
trampcyklar och elcyklar (!) om 
inte tre mopeder, en svart och 
två röda VeloSolex. 
 
Anders bestämde sig direkt för 
en Solex 
- En så’n vill jag ha, en svart, sa 
Anders till närmsta expedit. Det 
visar sig att alla mopeder redan 

är bokade och bara väntar på 
att bli avhämtade. Men han 
hänvisas i alla fall till lagret ’för 
att det kanske finns någon 
kvar’. Det gör det, en svart till 
och med, men den väntar 
också på att bli hämtad. Men 
Anders får ta den i alla fall. Det 
är inte säkert att den blir häm-
tad, säger lagerkillen. 
I kassan betalar han 1850 kro-

nor. Mopeden får han hämta i 
varuutlämningen. Den står i en 
kartong med styret vridet men 
den är helt hopskruvad, inget 
plockepinn. Väl hemma är det 
bara att vrida styret rätt och 
justera några småsaker, hälla i 
bensin och simsalabim - den 
fungerar! 
Ordning och reda 
För att den skulle godkännas i 

Köpa moped på det stora varuhuset 

Full rulle på gocartbanan. Segraren or-
kade med 301 varv á 654 meter, nästan 
20 mil. Snittfart 32,8 km i timmen 

Svenska Cykelfabriken i Lomma gjorde  
mycket reklam för sina produkter 

Snart startar den… 
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vårt land hade Solexarna för-
setts med reflexer. Svensk in-
struktionsbok och reservdels-
lista låg i kartongen och av 
dessa framgick att mopeden 
kallades Solex Knallert modell 
3800. Även typintyg + en 
kundtidning om Solex fanns 
med, Svenska Cykelfabriken 
var noga med marknadsföring-
en. 
 
Till och från jobbet 
Mopeden kom att användas 
bland annat till jobbet i Solna, 
en sträcka på 15 kilometer en-
kel väg. Mopeden ska dra tio 
centiliter per mil, men Anders 
uppskattar att den nog drog 
15. Den är lättkörd tack vare 
sin centrifugalkoppling, auto-
matik alltså. 
Anders har mopeden med all 
originalutrustning och doku-
mentation kvar. Trots att Velo-
Solexen bara gått 100 mil be-
höver Anders ett nytt fram-
däck. Konstruktionen kallas 
inte däcknötare för inte ef-
tersom motorn driver med en 
rulle mot framdäcket. Men det 
är för att däcket har torr-
sprickor som Anders byter. 
Svenska Cykelfabriken i 
Lomma 
VeloSolex-mopederna togs vid 
den här tiden hem av Svenska 
Cykelfabriken i Lomma i 
Skåne, som hade kooperation-
en som återförsäljare. De im-
porterade även Casal, Testi 
(Standard), Yamaha och 
Benelli. 

 

Vad motortidningarna 
skrev om VeloSolex 
Det är kul att läsa i 
gamla tidningar. I TFA 
från 1952 läser man att ”…
motorsinnade kan ha nöje av 
VeloSolex och trimma upp mo-
torn närmare 80 km-strecket bl. 
a. genom att variera kontaktbry-
tarspetsarnas avstånd.” 
Och i Teknikens Värld 1948: 
”Det finns bara en manöverspak 
till motorn och med den regle-
ras gasen. Denna hålles i öppet 

läge genom fjäderbelastning. 
Motorn är med andra ord kon-
struerad för att gå på full gas 
hela tiden. När spaken föres 
ned, strypes gasen och i sitt 
nedersta läge påverkar spaken 
en dekompressionsventil, ge-
nom vilken man stannar mo-
torn. ” 

Byggd av en fabrik med förgasare som specialitet är det kanske 
inte så underligt att Solexen har försetts med en förgasare, som 
saknar motstycke i fråga om enkelhet och effektivitet. Den har var-
ken flottörkammare eller flottör. Bränslet pumpas fram av en 
membran-pump, som drivs av tryckväxlingarna i vevhuset. Från 
en reservoar i förgasaren går det överflödiga bränslet tillbaka till 
bensintanken.  

Däcknötaren ur 
fågelperspektiv 

 
Originalverktygen och 
luftpumpen finns 
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Länsförsäkringar Stockholm 
erbjuder Club Victorias 

medlemmar en  
TRAFIK-FÖRSÄKRING för 
upp till 10 veteranmopeder 

 
Du som har många moppar 
behöver nu bara en försäk-
ring. Två moppar får använ-
das samtidigt. Premien mot-
svarar ungefär vad två sepa-
rata försäkringar kostar 
 
OBS – ”bara” den obligato-
riska trafikdelen, inte stöld 
eller andra tillägg. 

Följande gäller 

¤ Du ska vara betalande medlem i 
klubben. Om du slutar att betala 
omvandlar Länsförsäkringar den 
till ”vanliga” mopedförsäkringar 
¤ Du måste bo i Stockholms län. 
¤ Försäkrade mopeder ska vara av 
årsmodell 1980 eller äldre. Dis-
pens kan ges från fall till fall av 
försäkringsbolaget. 
¤ Du får bara använda två av dina 
försäkrade moppar samtidigt, ni 
kan alltså vara två som kör varsin 
moped vid samma tidpunkt. 
¤ Försäkringen gäller hela året 
och betalas helårsvis. Ingen pre-
mieåterbetalning då moppar inte 
används, du kan alltså köra mop-
parna även på vintern. 
 

Så här ansöker du om försäk-
ringen: 
 

¤ Förteckna ditt mopedinne-
hav, alltså för varje moped 

# Mopedmärke och modell 
# Årsmodell 
# Ramnummer 

¤ Skriv ditt 
# Namn 
# Adress 
# Personnummer 
# Medlemsnummer 
 

Medlemsnumret hittar du på 
adresslappen till klubbtidningen 
och i matrikeln. f.n. (2015) kostar 
”Victoriaklubbens trafikförsäkring” 
1352 kr/år. 

 
¤ Mejla uppgifterna till försäk-
ringsförmedlaren Tommy Gran-
holm, victoriaforsak-
ring@optiken.se 

Nya försäkringsbrev skickas ut av 
Länsförsäkringar Stockholm, änd-
ringar i mopedinnehav kommer 
som pdf. via Club Victoria 
 
OBS! Kundtjänst på försäkrings-
bolaget känner inte till denna spe-
cialförsäkring. Alla förfrågningar 
och förändringar i mopedinneha-
vet skall därför gå genom klubben 
 
¤ Försäkringen börjar gälla från det 
datum då Länsförsäkringar beviljar 
din ansökan. Datumet står angivet 
på försäkringsbrevet. När du får 

detta så måste du kontrollera att 
alla ramnummer är noterade på 
bilagan till försäkringsbrevet, för-
säkringen gäller bara för de mope-
der som är angivna där. 
¤ Du måste ha med en kopia av 
senaste försäkringsbrevet vid färd. 

Ändringar 

¤ Om du köper nya mopeder som 
du vill ha med i försäkringen 
måste det anmälas enligt ovan. 
Försäkringen för de nya gäller 
först när de finns med i försäk-
ringsbrevet. 
¤ När du säljer av försäkrade mo-
peder måste du också anmäla det. 
 
Tänk på att detta är en unik för-
säkringslösning för oss i Club 
Victoria. Det är vi i klubben som 
gemensamt måste se till att rätt 
objekt försäkras och att risken för 
skador minimeras. Och använd 
inte denna försäkring för trim-
made mopeder ! 
 
Vill du ha mer uppgifter om 
”Victoriaklubbens trafikförsäk-
ring” så mejla  
victoriaforsakring@optiken.se 

 

Vill du prata om andra försäk-
ringar eller banktjänster så kan 
du ringa 
Länsförsäkringar Stockholm på 
tel. 08 - 562 83 400 

Länsförsäkringar i samarbete med Club Victoria 

Att styrelsemöten kommer 
att hållas 3/3, 14/4 samt 
22/9 
Dessutom kommer den ny-
bildade AU, arbetsutskottet,  

ha möten den 17/2, 24/3, 
5/5, 1/9 samt 13/10 
 
Årsmötet är planerat till 
14/11 2015 

Styrelsen informerar 

Styrelsen vill ha in förslag 
på personer som kan vara 
med och arrangera moppe-
träffar/turer på Söder- och 
Norrförort. 
Vi är många som gillar att 
åka moppe och därför är det 

viktigt med bra åk-
arrangemang. Låt oss hjälpas 
åt med detta. Meddela gärna 
till Stefan Tamm på tel 0708-
91 45 97 eller E-post: 
ste.tamm@gmail.com  Tack.  
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För att annonsera eller 
göra inlägg på hemsidan 
måste du registrera dig 
  
För att bara läsa behöver 
du inte registrera dig. 
Du får stå ut med det kons-
tiga språket, det beror på 
att det är datornördar som 
satt ihop programmet, inte 
vi på Victoria. 
  
Klicka på FORUM MEK-
TIPS KÖP&SÄLJ  
1. Börja med att klicka på 
FAQ (betyder frequently 
asked questions). Här finns 
svar på det mesta. 

  
2. Du måste registrera dig - 
kallas för att BLI MEDLEM. 
Det är för att vi inte vill ha in 
okynnesinloggningar. 
  
Det betyder inte att bli med-
lem i Club Victoria utan att 
du kan lägga in annonser 
och annat. 
3. Följ instruktionerna. Du 
måste godkänna ett avtal (så 
är det ju alltid i datavärl-
den). 
4. Du kommer till Registre-
ring. Följ instruktionerna: 
5. Välj vad du vill kalla dig 
(användarnamn), t.ex. Röd-
myran1955. 

6. Skriv in din e-mailadress 
och välj ett lösenord 
(viktigt att hålla reda på 
små och STORA bokstäver) 
o.s.v. 
7. Om allt går bra så kom-
mer du till ”Ditt konto 
skapades”. Konto betyder 
bara att du kan göra inlägg 
och annonsera. 
8. Du har fått ett e-mail. 
Läs det och följ instruktion-
erna. Du kommer till hem-
sidan igen. 
9. Klicka på LOGGA IN. 
Följ instruktionerna. 
10. Välkommen att göra in-
lägg!  
 

Bli medlem på Forumet 

Köp mopedlitteratur  
Speciellt erbjudande med förmånliga priser för er som får mopedbladet! Sätt in det an-

givna beloppet  på Bankgiro 154-7868 för Club Victoria och ange det du vill ha,  
se lista nästa uppslag 

 
Glöm inte namn och adress!  

Litteraturansvarig; Håkan Saletti   hakansaletti@hotmail.com 
 

Mopedförsäkring 
Länsförsäkringar Stockholm erbjuder alla Club-Victorias medlemmar en riktigt billig  

TRAFIK-FÖRSÄKRING för veteranmopeder. 
 

För mer information se sidan här till vänster  / Matrikeln 2015, 
hemsidan http://www.club-victoria.nu/ eller mejla victoriaforsakring@optiken.se  

Forumet, är en viktig plats 

Jag har förstått att man tycker det är för få mopedblad och att de flesta vill ha tätare 
kontakt med klubben och andra medlemmar. Har du internet? Ja då är det inga pro-
blem för vi har en perfekt mötesplats där vi kan utbyta erfarenheter och fråga om allt 
möjligt och svara då vi kan något som någon annan undrar. Köpa och sälja delar går 
också bra där. Ju fler det är som använder vårt forum desto bättre blir det. På det sättet 
fixar vi lätt abstinensen mellan mopedbladen   :)                          ….  RED                                        



Köp mopedlitteratur  
Speciellt erbjudande med förmånliga priser för er som får mopedbladet! Sätt in det angivna beloppet  på 

Bankgiro 154-7868 för Club Victoria och ange det du vill ha. 
 

  Glöm inte namn och adress! För mer info; Håkan Saletti   hakansaletti@hotmail.com 
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Kopia A5   På svenska 
Häftad 36 sidor. Re-
servdelslista Nr 6 Mo-
ped Luxus   
Pris 60:- 

7 

Kopia A5 OBS 
På Tyska 45 si-
dor. Verkstads-
handbok på Mo-
tor EM 50, Typ 
801, 803, 804, 
805  Pris; 70:- 

12 

Kopia ”halv 
A5”  På 
svenska Liten 
Instruktions-
bok Motor 
MS 51 
Pris 35:- 

11 

Kopia A5 OBS På 
Tyska!! Häftad 54 sid. 
Monteringsanvisning 
(verkstadshandbok) Mo-
tor M51-M51D-M51K 
Pris; 70:-  

9 13 

Kopia ”halv 
A5” På 
svenska Liten 
instruktions-
bok för Motor 
EM50 typ 803     
Pris 35:- 

Kopia A5 OBS På Tyska,  
Reservdelslista 1 c:a 130 
sidor spiralbunden, EM50 
motor typ 801,  803, 804, 
805, till DKW Hummel Stan-
dard/ Luxus/ Super/ Stan-
dard/ Touren Sport. MS 51 
motor typ 807, 808 Vicky 
M51/ M51 D/ M 51 K samt 
luftkylda M51        Pris 140:- 

15 

Kopia A5  
På svenska Häftad 8 
sidor Reservdelslista 
Nr 3 Motor MS 50 med 
sprängskiss i A3  
 Pris 40:- 

4 

10 

Kopia A5  På 
svenska Häftad 36 
sidor Reservdels-
lista Nr 6 
Motor MS 51/ 51D 
Pris 50:- 

14 

Kopia A5 OBS På Tyska,  Re-
servdelslista 5,  122 sidor spiral-
bunden.  DKW Hummel Super typ 
102/ 116/ 126, Vicky Standard typ 
117/ Vicky Super typ 126, Express 
Super typ 126,  Samt typ 156 Su-
per; Vicky/ Express/ DKW Hum-
mel. Plåtbanan typ 115/ 155. Typ 
128/ 158 Violetta/ Avanti/ Carino.  
Pris 140:- 

Kopia ”Halv A5”  
På svenska Liten in-
struktionsbok  för Vicky 
MS 50 
Pris 35:- 

5 

Kopia, A5 OBS På 
Tyska häftad, 28 sidor 
Verkstadshandbok  för 
Motorn MS 50 med 
sprängskiss i A3           
Pris; 50:- 

3 

Kopia, A5  
På svenska 23 
sidor Reservdels-
lista Nr 2 FM 38 
Pris 50:- 
 

1 

Kopia; A5   På svenska 
Häftad 20 sidor.  Reserv-
delslista Nr 3 Moped 
Vicky III med sprängskiss 
över MS50-motorn i A3 
Pris 50:- 

2 

Kopia A5 På svenska, 
Häftad 54 sidor, Re-
servdelslista nr 4 Mo-
tor, Moped Vicky IV    
Pris 80:- 

8 

 Kopia A5 
På Tyska Spiralbunden 
46 sidor  Reservdelslista  
Superluxus Pris 50:- 

6 
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Kopia A5 OBS På 
Tyska,  Reservdels-
lista 4 c:a 100 sidor 
spiral-bunden. Typ 
112/113 (DKW Hum-
mel/ Express TS. 
DKW/Zweirad- mo-
tor) Typ 106 Victoria 
Avanti/ Express Ca-
rino 
Pris 110:- 

17 

Kopia A5 OBS På 
Tyska,  Reservdels-
lista 6 c:a 100 sidor spi-
ralbunden, (första och 
sista sidan samt några 
andra sidor har hamnat 
fel, ganska blandat) Typ 
136/ 166 samt motor 
Typ 802052, (-63, 4,2hk, 
5vxl, kick, luftkylning) 
Pris 80:- 

18 

Kopia A5  Re-
servdelslista 7 
45 sidor häftad 
DKW Hummel 
Super Typ 102101 
med motor Typ 
801101  
Pris 50:- 

19 16 

Kopia A5 OBS På 
Tyska,  Reservdels-
lista 2 c:a 130 sidor 
spiralbunden, (första 
och sista sidan har 
hamnat fel) Typ 
112/113 (DKW Hum-
mel/ Express TS. 
DKW/Zweirad- motor) 
Typ 113 Einsitzer. Typ 
101 DKW H. Standard/ 
Luxus       Pris 140:- 

Kopia A5 OBS På Tyska,  Zon-
derzubehör. Tillbehör 16 sidor 
häftad. Tillbehör för typ 112/ 113/ 
101/ 102/ 116/ 126/ 156/ 116/ 117/ 
126/ 115/ 155/ 128/ 158/ 106/ 199
(4,8,5)/ 107/ 199,3 (i princip alla)                          
Pris 30:- 

21 

Kopia A4 Two-Stroke Perfor-
mance Tuning in Theory and 
Practice. A4 OBS på engelska 
229 sidor spiralbunden. Går på djupet 
om hur en tvåtaktare fungerar 
Pris; 140:- 

22 

Kopia A5  Reserv-
delslista 9 47 sidor 
häftad. DKW Hummel 
Standard Typ 123 160 
med Motor 804 157 
Pris 50:- 

20 

Kopia A4 Ka-
talog från 
Motoraktie-
bolaget Ivan 
Höök Sågen. 
88 sidor spiral-
bunden, (grönt 
omslag) 

24 

Kopia A4 Ka-
talog från 
Motoraktie-
bolaget Ivan 
Höök Sågen. 
1982-83 56 
sidor, (grönt 
omslag) 

25 

Kopia A4 Katalog 
från Cykel och 
Sporthandlarnas 
Förbund. 1962 
165 sidor spiral-
bunden, Husq, HMW, 
Ilo, Pilot, Sachs, 
Victoria, Villiers, 

26 23 

Kopia A4 Tekno`s MOPED. 
Av Dane Glantz. På svenska 
205 sidor spiralbunden. Lättfattlig och 
tydliga bilder och instruktioner. 
Pris: 140:- 
Ett måste för alla mopedmekare, här står allt 



Nya mopedister 
 hälsas härmed välkomna  
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602 Gillver Bernt Sunnerdahlsplan 3 167 62 Bromma 070-4971472 Cresent Compact 

603 Leander Roger Molnsätra Gård 3B 176 77  Järfälla 070-8323295 Negrini Gioiette-66 

604 Brolin Nils Timotejvägen 21B 686 31 Sunne  DBS Sefir-67, Victoria fm38-52 

605 Isaksson Tomas Hornaryd Rosendal 360 42 Braås 076-7629975 Victoriafm38+Jagaren 

606 Fredriksson Jörgen Bjällervägen 44 129 46 Hägersten 070-3999715 Casal-77, Zundapp CS50-80, Zund-
app CS-81. Zundapp CS-82 

607 Larsson Stig Härbrevägen 25 142 34 Skogås 076-6191966 Apollo Z2-55 

608 Sjöström Rune     Vicky 3-54, Sachs flakmoped-74, 
Ciao-72, MCB Compact-77, Puch 
Nevada-82, Victoria fm38-52 

609 Sjöblom Peter Tunnlandsvägen 33 168 36 Bromma 076-2780090 Cresent-63, Ciao 

610 Sansoni Nicklas Ladvretavägen 18 155 35 Nykvarn 073-9850826 Honda CB50-79, Honda 50SS-68, 
Puch Dakota-66, Puch Dakota-
78,Puch Alabama-63, Maino-57, 
Victoria Nicky-59, DKW Hummel-
57, Cresnt Skoterett-64, Gripen-54, 
Velocifero-99 

611 Åhlen Peter Orkidevägen 8 135 62 Tyresö  Fram King Clipper, Fram Speed 68, 
Vicky 3, Apollo, Cresent 2000 

612 Michelsen Björn Tunnerstavägen 12 560 34 Visingsö 070-5915817 Vicky 3 MS50-54 

613 Hultberg Peter Stjärnvägen 16 175 67 Järfälla 073-3372712 Zundapp KS50-75, KS50-76, CS50-
80, KS50-82 

614 Wiborg Lennart Tulpanvägen 18 135 54 Tyresö 073-5108981 Cresent 2000-56, Motomorini 
Scrambler-75, Aprillia 

615 Derkert Magnus Tackjärnsvägen 16 168 68 Bromma 070-7364085 Vicky 3-54, Fram King-55, Cresent 
2000-56, Puch-57 

616 Scherman Roger Klockargränd 49 192 72 Sollentuna 070-3739155 Vicky 1 
617 Eliasson Lars-

Göran 
Näsby 60 155 93 Nykvarn 070-8303823 Nyman 1145-55, Cresent Raketare-

57, HVA Novolett, Monark Monrped
-65, Cresent 2000 

618 Karlsson Göran Fole Prästgården 571 621 75 Visby 0498-36133 Vicky Super 126 

619 Norlén Heidi/
Ronny 

Lievägen 58 125 33 Älvsjö 08-973473 Zundapp Sprtcombinette-65, Vicky 
Luxus-59 

620 Olsson  Max Torsviksvägen 11 181 34 Lidingö 070-5601936 Puch Maxi 

621 Wiersma Lars Holmby Frankrike 72 755 97 Uppsala 070-7137883 Vicky 3 

622 Miller Tore Snöflingebacken 7 129 48 Hägersten 08-886664 Rex Sport-64, Rex Forward-62, Mo-
nark Monarped-54 

623 Åkesson Hans Näverängsvägen 27 139 35 Värmdö 070-5101906 Zundapp KS50, Flakmoped, Mu-
stang 610, Krom-Stockholmare 

624 Söderman Lars Kulladalsvägen 6 185 37 Vaxholm 070-5413790 Vicky 3 

376 Ahlfors Kenneth Bergstigen 4 196 30 Kungsängen  Mobylette A49-68 

625 Grehan Carl Storskiftesvägen 17 141 39 Huddinge 073-4472348 CIAO PIAGGIO 
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626 Österholm Bo Johan Enbergs väg 19 171 62 Solna 076-7743731 Fram-57, Sachs Raket Sport-62, 
Puch MS50-68, Puch Dakota-70 

627 Nilsson Kent Vångagatan 38 256 56 Helsingborg 070-5282939 Vicky 1-52 

628 Ingvarsson Stefan Hyringe Bostället 1 467 95 Grästorp 076-1479097 Fram King-56 

629 Hansson Willy Härsbackavägen 10 184 63 Åkersberga 070-6896898 Vicky 3-54 

        

Tomas Björk har fyndat 
på Västerås-marknaden 

630 Söderlund Leif Släntvägen 27 177 40 Järfälla 070-090736 
Puch Alabama-74, Svalan K7-58, 
Vespa 50-68 

631 Stålberg Lars Västerholmsvägen 7b 184 60 Åkersberga 070-8942600  

632 Lodén 
Mats-
Olof Norrgården 10 186 44 Vallentuna 070-5308886 Puch Dakota-73 

633 Engman Erik 
Follingbo Rosendal 
308b 621 91 Visby 070-7808065 DKW Special, Puch VS50-61 

634 Törnqvist Torbjörn Ribbingsgatan 6 311 73 Falkenberg 072-5017952 Vicky 4-57, Rex Sport EM 50 

635 Wränghede Holger Wrängö gård 370 24 Nättraby 070-5533777  

636 Thorell Kristofer Lemmings väg 38 122 44 Enskede 073-6542485 
Demm Velodick-61, Husqvarna 
Novolette-52 

637 Kraft Ola Centralgatan 8 149 32 Nynäshamn 070-5669267 Vicky 4-56 

638 Böök Andreas Skiftesvägen 9 187 31 Täby 070-3506019 Zundapp KS-50 1968 

639 Goude Stig Gösta Tamms väg 20 191 33 Sollentuna 
0760254536, 08-
354536 

OMC (Oemmeci) modell Your Fri-
end, årgång 1978 

640 Hedman Lennart Glädjevägen 6B 165 75 Hässelby 070-421 64 16 Lambretta 48 

641 Toll Deva Kvarnbacksvägen 83 168 74  Bromma  Garelli gulp 3M från -72  

642 Nuutinen Tapio Segerstavägen 10 746 93 Bålsta  Victoria påhängare 

643 Nyberg Mats  Sigillvägen 4 177 46 Järfälla 070-4944122 
Puch MSA 50, Puch Florida, OSSA 
Ossita, Komar, DBS Sport Crescent 
Compact, Norsjö sShopper  

644 Lund Lars Kungsklippan 12, 5 tr. 112 25 Stockholm 076-250 09 33 
Zündapp KS 50 1976, Crescent Com-
pact 1980, Piaggio Ciao 1978, 
Husqvarna Novolette 1956 

645 Schou Björn Avstyckningsgränd 4d 175 46 Järfälla 070-2142850 
Monarped 1953, Speed årsmodell 
1953 

646 Landström Mikael      

647 Dahlgren 
Carl-
Magnus      

650 Tiger Anders      

Club Victoria bjöd de 38 delta-
garna på fika i samband med 
Årsmötet på Tekniska museet 



www.club-victoria.nu 

Nästa nummer,  
 

Skicka in bidrag senast 
15 April 2015. 
ju mer desto roligare mo-
pedblad. Det hänger på 
ER. Alla bidrag med mo-
pedanknytning, eller an-
nan anknytning till hob-
byn,  är välkomna. Maila 
axlund.s@gmail.com  
eller skicka med sni-
gelpost till  
Susanne Axlund  

Yngves 
Customiserade 
trea. 
Vicky III 55:a 
Röd i mintkon-
dition 
 
Yngve säljer en 
Blå Vicky III, se 
säljes-annons 
på sidan 11 

De utlovade Mellsta-bilderna kommer i ett senare nummer. Red 


