MopedBladet

Medlemsblad för Club Victoria, nr 2 april 2017, årgång 18

Några medlemmar har vinterprojekt på gång, läs mer inne i Bladet där vi även skriver om de nya sektionerna

SID 2

CLUB VICTORIA
...är mopedklubben för alla! Idag är vi drygt 300 entusiaster som delar intresset för gamla mopeder. De flesta av
oss bor i Stockholms län. Club Victoria kickades igång 1999 av seriösa mopedälskare med ett stort hjärta för
mopeder av fabrikat Victoria, därav klubbens namn. Det vi vill slå vakt om…
Medlemskap.
Du blir ”Victorian” genom att betala medlemsavgift, f.n. 125 kr/år till bankgiro 154-7868 Club Victoria
När du betalat årets medlemsavgift får du…
…MopedBladet i brevlådan
...tillgång till våra
mopedförsäkringar

...vara med i matrikeln
...köpa klubbens litteratur

Nu är det dags att betala (den oförändrade) medlemsavgiften på 125 kr
Ett lösblad medföljer där alla uppgifter finns. MHRF:s kalender finns också med detta utskick
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Club Victoria styrelse och funktionärer 2017
Ordförande
Lars Öhman

0707 367 150
lars38.ohman@gmail.com
MHRF-kontaktman, filmkväll, rallyn

Vice ordförande
Harald Walczok

0705 116 987

Kassör
Mats Ossa Nyberg
Sekreterare
Tommy Granholm
Övriga styrelseledamöter
Stefan Tamm
Olle Leksell

Vald
2017 på 1 år

bysmeden.i.hesselby@gmail.com 2016 på 2 år

08 760 7353
ossanyberg@gmail.com
Spontana åkgruppen mopedtouring@yahoo.com,
Håller i Puchsektionen

2017 på 2 år

0730 457 956
vicinfo@optiken.se
hemsida, försäkringar, redaktör för MopedBladet

2017 på 1 år

0708 914 597
ste.tamm@gmail.com, utflyktssamordnare
Håller i Kreidlersektionen

2017 på 2 år

073 - 205 05 65 olle.leksell@gmail.com

2017 på 2 år

Funktionärer
Jan Angseryd, bes.man Rusch
072 3338 895 jan.angse@hotmail.com
Mikael Axlund, rev.suppl, bes.man Victoria
070 687 1643 via axlund.s@gmail.com
samt håller i Victoriasektionen
Åke Elmesten, valberedningen
076 795 7055 ingen mail
Palle Forslund, bes.man HVA o. Puch
073 631 9355 pallepalson@gmail.com
Göran Norin, bes.man Rusch
070 530 8070 ruschgoran@gmail.com
Jan-Evert Olbrink, revisor
070 689 5285 positivspel@hotmail.com
Håkan Saletti, litteraturansvarig
070 644 9959 hakansaletti@hotmail.com
Mats Lennstam, valberedningen
0704 926 503 bigmats@mac.se
samt håller i Aquilottosektionen
Kjell Sjöberg, utskicksansvarig
076 722 3360 k.sjoberg@comhem.se
Vakant - sammanhåll. för MHRF-besiktningsmännen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nytt mopedlotteri. Lotter säljs på sektionsträffen på MC Collection 7 maj (se sidan 6) samt på Eggeby på
tisdagskvällarna. Dragning på filmkvällen i höst. Mer i nästa nummer.

En stadsmoppe + en Suzuki K50 kommer att lottas ut. 100 lotter á 100 kr.

HEJ MOPEDIST !

SID 3

STORA SAKER ÄR PÅ GÅNG inom Club Victoria. Vi har
just avverkat ett givande årsmöte där medlemmarna
röstade fram en ny klubblogga med huvudbudskapet
att Club Victoria är en allmän mopedklubb. Klart
uttryckt i vår nya tagline: ”Mopedklubben för alla”.
Det kanske inte framgår så kristallklart att vi har vårt
huvudintresse i veteranmopeder men så är det ju.
Eller hur?

alla organisatörer. Moppeträffarna är glädjekällan
och själva drivkraften i hela vår verksamhet. Sätt
upp träffkalendern på anslagstavlan (det kanske är
kylskåpet för de flesta), det är därför den levereras
till Dig som lösblad. Och kom ihåg att betala Din
medlemsavgift!
Exempel på inbetalningsavi har Du på baksidan av
träffkalendern.

Vi är tacksamma för, och vi skall vårda, de positiva
krafter som en gång startade Victoriaklubben som
en ren märkesklubb. Efterhand har klubben
utvecklats och nu har vi tagit ett stort steg framåt.
Och enligt min mening: Alla seriösa
veteranmopedister borde vara medlemmar i vår
klubb. Är Du Zündappfrälst, Puchfantast eller vurmar
för Svalan Svalette så har Du Din hemvist i klubb
Victoria.

Till sist vill jag tacka Mats Lennstam för hans tid i
styrelsen och hälsa Olle Leksell välkommen som ny
styrelsemedlem. Jag vill också tacka för förtroendet
att få vara ordförande för denna seriösa och
framåtsträvande veteranmopedklubb med namnet
Club Victoria.
Eder ordförande
Lars Öhman

Fyra märkessektioner har bildats, se sidan 6. Jag
efterlyser här fler som kan tänkas ta ansvar för ett
specialområde. Vill du ta hand om Monark, NV,
racingmopeder, italienska mopeder eller kanske
Apollo? Under verksamhetsåret kommer styrelsen
att ha en träff med sektionsledarna för att enas om
hur sektionsverksamheten skall bedrivas. Vill Du
driva en sektion, ta kontakt med undertecknad eller
vår sekreterare Tommy Granholm.
I detta nummer av Mopedbladet presenteras en lista
över säsongens moppeträffar. Ett hjärtligt tack till
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dags att bilda en Monarksektion?

På sidan 2 ser du hur styrelseposterna fördelats

Club Victorias medlemskväll i mars 2017

SID 5

Tommy Granholm

ETT FEMTIOTAL MOPEDFRÄLSTA samlades i Verkets Matsal i Västberga på kvällen den 7 mars. Vi åt middag,
snackade, sålde och köpte grejor och hade auktion (den gav 756 kr till klubben – tack ni som skänkte grejor).
Henry visade rörliga och orörliga bilder samt sist men inte minst; vi avverkade årsmötet.
Ordförande Lars Öhman öppnade mötet. Han valdes
även till klubbordförande. De flesta i styrelsen valdes
om. Olle Leksell, välkänd mopedprofil, valdes som ny
styrelsemedlem. Hemsida mrfiat.blogspot.se

Klubbkassören, Mats Ossa Nyberg och hans Puch

Klubbkassören, Mats Ossa Nyberg, åkte Puchmoppe
ända från Barkarby i snöovädret, snacka om geist!
Många muttrade över maten, snitzeln jämfördes
med en stänklapp, tyvärr. Fisken fick godkänt.

Ny styrelsemedlem, Olle Leksell, i svart tröja

Puch, Victoria, Aquilotto och Kreidler
En kul sak var att specialsektioner bildades för dessa märken. På frågan vad de ska hantera så är svaret att ta sig
an teknikfrågor, ordna märkesträffar, utmana andra sektioner på till exempel kubb och liknande. Första träff blir
på MC Collection den 7 maj. Läs mer på sidan 6.
Mopedklubben för alla
En ny loga tyckte mötet att vi skulle ha. Lars Öhman
visade förslag på tre olika logor och en omröstning
gav stor marginal för nr 3 med ”taglinen”
MOPEDKLUBBEN FÖR ALLA

Facebookgrupp för spontana träffar
En bra sak är att Ismo Lääveri, medlem 184, kommer att sparka igång en Facebookgrupp i Club Victorias namn.
Den ska användas för att kalla till spontana träffar och blir ett komplement till Ossa Nybergs ”Yahoogrupp” som
också används för mer eller mindre spontana träffar.
Har du en moppe över ?
I höstas hade klubben utlottning av en Kreidler och det föll så väl ut att det blir ett nytt mopedlotteri så
småningom. Stefan Tamm som hade skänkt moppen, som han själv hade renoverat, vill nu köpa en billig moppe
som han kan sätta tänderna i. Du som har ett inte allt för dåligt objekt – hör av dig till Stefan. På sidan 2 hittar du
hans telefonnummer och mejl.

Lars vid micken - Henry vid spakarna

Prylmarknad

Röstning om nya loga

SID 6

VICTORIAKLUBBENS nya SEKTIONER samlas den 7 maj
FYRA MÄRKESSEKTIONER HAR BILDATS i klubben. De kommer att ta sig an teknikfrågor, ordna märkessträffar,
utmana andra sektioner och liknande. En första samling med alla sektioner blir det i Sollentuna på MC
Collections mopedträff den 7 maj, då det även blir marknad. Du som vill samåka kan kontakta respektive ledare.
Vill DU bli fadder för ett märke eller en specialsektion, påhängare t.ex. - kontakta Lasse Öhman eller någon annan
i styrelsen J

Styrelsemedlemmen Stefan Tamm, medlem 492, håller i Kreidlersektionen

Victoriasektionen med Mikael Axlund, medlem nr 1 som sammanhållande

Puchsektionen hålls ihop av klubbkassören Mats Ossa Nyberg, medlem 643

Aquilottosektionen med Mats Lennstam, medlem 557 som sammanhållande

SID 7
Apropå Ruschartikeln i förra numret (ur Teknikens Värld nr 1 1953)

SID 8

DET BLÄNKER i SKOGEN
TEXT Göran Hjertstedt, BILDER Lennart Andersson, MCHK-tidningen

DE FLESTA AV OSS har väl någon gång lämnat in delar till förkromning eller förnickling. Vi är som regel ute efter
att återställa en tidigare kromad eller förnicklad yta, men vi känner ofta inte till allt en modern
förkromningsverkstad kan erbjuda. För att lära oss mer, samt för att dela med oss av dessa kunskaper till våra
medlemmar, bestämde vi oss i redaktionen att göra ett besök hos Lisjö Krom som ligger strax utanför
Surahammar i Västmanland. Företaget är ett av flera som erbjuder förkromning, men endast ett fåtal av dessa
tar sig an ytbehandling av såväl nya som gamla motorcykeldelar. En av dem är Lisjö Krom.
Företaget, som startades år 1983 av Holger Andersson, drivs idag av sönerna Tom, Kent och Jan Andersson.

Mattförkromade detaljer som ersättning för kadmiering
Holger hade ett brinnande intresse för gamla
motorcyklar, särskilt då tävlingsmaskiner, från
speedwayhojar till roadracing. Han upplevde att det
var svårt att hitta firmor som var intresserade av att
erbjuda förkromning av gamla bitar som var i behov
av ytbehandling. Sagt och gjort, Holger kontaktade
en leverantör av förkromningsutrustning och
kemikalier för att få hjälp i starten av verksamheten.
Sönerna kom att tidigt börja arbeta i
familjeföretaget, vilket gjort att de förvärvat en
gedigen kunskap om processerna och vad som är
möjligt att göra med gamla motorcykeldelar.
Intresset för motorcyklar ärvde de från sin far.
Lisjö Krom har, liksom de flesta liknande
kromfirmor ganska långa leveranstider, något som
bland annat beror på arbetsintensiva processer och
en säsongsvarierande orderingång. I synnerhet vid
större beställningar och för delar i dåligt skick. Vid

En avkromad, en förkopprad och två polerade
exempelvis rostiga och buckliga bensintankar, kan
leveranstiden bli lång. För att undvika att ditt projekt
skall bli liggande i väntan på de kromade delarna ger
Tom rådet att planera kromningen i ett så tidigt
skede som möjligt. Skulle du, mot förmodan, missa
någon enstaka del så kan ”Lisjö”, som en service,
”sticka emellan” med en snabbleverans.
-Oftast vill kunderna få gamla delar omkromade
och då är det viktigt att de är väl rengjorda och att
gammal lack avlägsnats innan de lämnas. Däremot
ska man inte slipa på detaljerna, då de ändå först
måste avkromas. Samtliga ytor måste vara rena från
nickel och krom.
Före cirka 1929 förekom inte förkromning utan
delarna var förnicklade, alternativt mattnickel eller
kadmierade. En förnicklad yta har en varmare lyster
och en skikttjocklek på cirka 0,045 mm till skillnad
mot kromskiktet som endast är

0,001 mm. Ett nickelskikt ger ett förhållandevis bra
slit- och korrosionsskydd då det är betydligt tjockare
än kromskiktet men inte har samma lyster.
Kadmiering kom i början av 40-talet. Om en kund vill
ha en ytbehandling som motsvarar kadmiering så
kan Lisjö erbjuda en mattförkromning som ger ett
mycket fint ytskikt som påminner om kadmiering.
Sedan många år är kadmium förbjudet att användas
i industriella processer då det är giftigt.
En av de vanligaste, men också en av de svåraste
delarna att förkroma är en bensintank till en gammal
fyrtaktare. Bensintankar för ren bensin har en
tendens att rosta invändigt på grund av kondens.
Bensin är som bekant lättare än vatten och
kondensvatten samlas därför i botten av tanken.
Bensintankar till tvåtaktare, som körts på
oljeblandad bensin, håller betydligt bättre.
Redan efter ett tiotal år kan en tank vara
genomrostad, i regel på undersidan vilket gör att
man inte direkt upptäcker skadan utan tror att det
läcker från bensinkraninfästningen.

Äldre tankar kan vara helt perforerade vilket kanske
betyder inköp av en ny eller en bättre begagnad
tank, vilket kanske inte alltid är möjligt. Här kan Lisjö
erbjuda ett intressant alternativ, nämligen att bygga
upp tanken elektrolytiskt med metallskikt. Tom
visade oss en Nortontank som var så upprostad att
den inte vägde mer än en glasfibertank, den gick inte
ens att rikta då metallen sviktade. För att få ”styrsel”
på tanken placerades den i ett förkoppringsbad
under en vecka. Därefter kunde tanken riktas,
förtennas och åter förkoppras för att därefter slipas
och poleras innan den slutliga förnicklingen och
förkromningen.
- Enbart slipning och polering kan ta allt mellan två
och åtta timmar. Som ni förstår är detta ingen enkel
och billig process, men slutresultatet är en
utomordentligt fin och tät tank i originalskick.
På en fråga hur de ställer sig till omkromning av
gamla avgassystem, svarar Tom: Vi kör både nya och
gamla avgasrör pluggade och fyllda med vatten.
Måste vara bra skick på begagnat så att det finns att
slipa på. Vill se delarna innan.

Många olika bad behövs för olika ytbehandlingar
Processen ser i korthet ut på följande sätt:
• Efter rengöring, färgborttagning och avkromning görs en okulärbesiktning för bedömningen om det önskade
slutresultatet kan nås med planerad arbetsinsats. Om inte kontaktas kunden.
• Detaljen blästras och betas. I förekommande fall kan detaljen behöva riktas, svetslagas, tennspacklas och/eller
byggas upp med ett tjockare kopparskikt.
• Slipning, polering och rengöring från polervax.
• Om delen endast skall förnicklas så avslutas processen innan krom (nickel ligger alltid under kromskiktet).
• Slutligen torkas delarna och kontrolleras innan nedplockning och paketering . Om delen inte uppfyller Lisjös
kvalitetskrav så görs processen om.
Ett tips på vägen från Tom är att inte använda Autosol för rengöring och polering av kromade ytor, då Autosol
är ett slipmedel som skadar det tunna kromskiktet. Krom ska rengöras på samma sätt som lack med ett milt
schampo eller rengöringsmedel. Kromade delar kan med fördel vaxas för att få ett vattenavvisande och
skyddande ytskikt.
Vi tackade Tom för ett trevligt och intressant besök. Lisjö Krom kan kontaktas per telefon på 0220-32075.

SID 10

MOPEDGODIS
Från medlemmarna har vi fått kuriosa med moped- och Victoria-anknytning. Håll tillgodo

Mopedgodis (finns på Lidl)

Victorias egen cerveza

Egen namnsdag (det har inte Zündapp)

Vi har egen hall och frimärke
Några märken har egna vägar…

Apollo -61 vid Apollovägen 61

Victoria Vicky III 1956 och Vicky Standard 117 på Viktoriavägen

SID 11

VIKINGARÄNNET PÅ TVÅ HJUL

EN TUR I HÅBO OCH UPPLANDS BRO med omnejd i oktober 2016
TEXT Stefan Tamm medlem 492 FOTO Kjell Schützer medlem 562
Så här annonserades turen: ”Söndagen 23 oktober med samling 9.30; avfärd 10.00 från parkeringen vid
Bro/Bålsta golfklubb. Avfart Bro, kör förbi nya galoppen mot Bålsta så ligger banan ca 500m efter avfarten mot
Tammsvik/Ådö. Medtag matsäckför det blir långt, ca 5-6 mil. Vi ställer in vid snö/regn
Kostar gratis! Stefan Tamm”
Vi blev tre trots att det ej regnade (bara lite som inte
gav någon blöta). Vi körde en kortad tur genom
vackra skogar och fält på perfekta grusvägar + lite

asfalt. Avslutade med fika på OKQ8 Kungsängen.
Blev lite drygt 60 km för oss och 80 km för Kjell
Schützer från Jakobsberg. Jag tar nya tag till våren.

I väntan på start

Oväntat möte

På väg in i det okända

Se upp – stridsvagnar på G

Rast, vila beordrad

Välförtjänt avslutning

SID 12

HEMMABYGGET
TEXT och BILDER Ulf Heidling, medlem 698

Jag satt och bläddra i
en Classic Motor tidning
och fastnade för ett reportage
om Hängpungarnas Konung.
Då sa jag till mig själv: En sådan skall jag
bygga
Så jag började leta efter en Victoria FM 38.
Jag fann till min glädje en sådan i Falun.
Ulf ”Pipsa” Heidling

Cykeln före bygget
ULF FORTSÄTTER BERÄTTELSEN Då började jag söka efter
aluminiumplåt. Och fann det på en bilskrot i närheten. De
skrotar även husvagnar, till min lycka. Åkte till bilskroten
en vacker sommardag, det var strålande solsken och säkert
28 grader varmt. Började klippa plåten och fick en massa
skavsår i handen av plåtsaxen. Men det var det värt hi hi.
Hemåt och ta upp Victorian från källaren till lägenheten på
fjärde våningen. Vi har ej hiss. Härligt.
Placerade Victorian inne i vårat Gästrum, som nu skulle få
vara min "verkstad" ett tag framöver. Fram med stora
pappersark i kartong som skulle fungera som mallar för
plåten.
Då var det dax att klippa plåten och borra och nita. Målade
även vissa delar. Det är svårt att bygga när man inte har

Torrsim i gästrummet
tillgång till en verkstad med bland annat svets. Men det
gick. Så nu inväntar jag med stooor spänning på att våren
skall komma så att jag kan få ta en testkörning.
Det kommer fler bilder på vårkanten från min testkörning.
Så fortsättning följer.
P.s Man lär ha en snäll fru så att man har fått "meka" i
Gästrummet D.s
Mitt nästa projekt som består av en Påhängsmotorkit på 50
cc, ligger i en låda på golvet i gästrummet.

Ett annat Victorianskt ombygge (Vicky IIIN med styre från en Vicky IV)

KINAMOPPE I BYGGSATS

SID 13

TEXT och FOTO Gösta Kastensson, Heby, medlem 483
Jag hade sett den här ”moppen” på Eskilstuna marknad för 7900:- och det var mycket moppe för pengarna.
Efter nyår hade det kommit hem en container full med moppar till Bikenet i Falun. En kompis och jag var
intresserade så vi fick ”massrabatt”. Vi begav oss en snöig dag till Falun.
MOPPARNA LÅG I TRÄLÅDOR, välpaketerade så de
var lätta att transportera hem.
Mopeden var fastskruvad på bottenskivan, så man
fick börja med att sätta på stödet så den stod
stadigt. Sedan var det bara att montera skärmar,
hjul och styre. Koppla elen under soffan där allt
sitter, bara att skruva ihop. Fylla syra i batteriet (allt
följer med) och prova så allt fungerade, och det
gjorde det faktiskt. Du behöver inte ha motorn
igång, eftersom den har batteri. Sedan montera
avgasrör, ljuddämpare, kedja, kedjeskydd och
diverse vajrar; allt var förberett. Mycket
genomtänkt.
Motorn var redan fylld med olja (men den bör man
nog byta ut rätt snart). Dags att provstarta.

Trälåda direkt från Kina

Läcker fyrtaktare

Gick igång på 3:e kicken och spann som en katt.
Imponerande för att vara ”Kinaskit”. På tal om det
så var faktiskt bakswingen sned, hjulet lutade rätt
mycket till vänster. Skit också tänkte jag, nu måste
jag åka till Falun och byta moppen. Ringde upp
säljaren Anders i Falun. Som plockade ihop en ny
moppe åt mig och kom ner till Heby och bytte!
Snacka om service. Så nu är det bara att invänta
våren för jag vill inte ta ut moppen i det här vädret.
Men jag har provstartat och kollat växlar och
koppling som fungerar perfekt. Så nu är man i
väntans tider som när tanten väntade barn en gång i
tiden.
Moppen år en Honda SS50-kopia, har 70cc
fyrtaktsmotor som går tyst och fint. Toppfart c:a 70 .

Väl emballerad

Hopsatt – tyvärr visade den sig vara sned

SID 14

VICTORIAKLUBBEN TILLHANDAHÅLLER

HEMSIDA
Vi har en hemsida som hålls uppdaterad. Där finns det mesta om klubben. Googla club victoria stockholm
•På TRÄFFKALENDERN finns det mycket mer än på lösbladet som medföljer detta nummer. Lösbladet innehåller
nästan bara ”victoriaträffar”, av utrymmesskäl.
•Under DELAR får du tips om både nytt och begagnat, i Sverige och i Tyskland
•Under FORUM kan du få kontakt med andra och köpa och sälja

TRAFIKFÖRSÄKRING FÖR DINA TIO VETERANMOPEDER eller en HELFÖRSÄKRING ?
Club Victoria erbjuder genom Länsförsäkringar
Stockholm sina medlemmar i Stockholms län en
intressant trafikförsäkring för veteranmopeder
•Du kan ha tio/10 veteranmopeder på samma
försäkring och använda två av dessa samtidigt
•Mopederna på landstället kan du ha med på
försäkringen. Premien är f.n. 1352 kr/år (2017)
•Kontaktperson Tommy Granholm, se sid.2

Club Victoria är medlem i MHRF, MotorHistoriska
RiksFörbundet
•Som Club Victoria-medlem kan du därför bland
annat teckna MHRF:s helförsäkringar.
•En veteranmoppe kostar 365 kr per år (2017) att
försäkra. Ger ersättning upp till två basbelopp = 88
600 kr (2017)
•Kontaktperson för MHRF är Lars Öhman, se sid 2

NY FÖRSÄKRING FÖR FEM VETERANMOPEDER GENOM MHRF
Försäkringen som vi informerade om i förra MopedBladet är tillgänglig från 1 maj
•Mopederna ska vara minst 30 år, ”rullande” åldersgräns
•Du kan ha fem mopeder på varje försäkring. Har du fler mopeder tecknar du fler försäkringar
•Du får använda en moped i taget för varje försäkring
•Premie 300 kr per fem mopeder/år för trafikdelen
•Foto ska finnas på varje moped
•Du måste vara medlem i en MHRF-ansluten klubb (Club Victoria är det) för att teckna försäkring

MOPEDBLADET
Vi har några gamla nummer kvar av MopedBladet
som du kan få mot porto från Kjell Sjöberg - se s. 2
Om vi inte har det nummer du söker, gör så här:
Gå in på klubbens hemsida (googla club victoria
stockholm) och klicka på LÄS MOPEDBLADET

Klicka på numret du är ute efter så får du upp det
strax. Uppe till höger ser du nu en skrivarsymbol.
Tryck på den så kan du skriva ut valda sidor. Om
du trycker på symbolen intill, nedåtpil, så kan du
ladda hem hela tidningen som pdf

T-SHIRT MED NYA KLUBBLOGGAN
Nya klubblogan kan du få på tröjor/T-shirtar. T- shirten, svart eller vit med logga är i bomull och kostar 150 kr +
porto. Finns i M - L - XL - XXL. Vitsen med den här tryckaren är att klubben inte behöver lägga upp ett lager utan
plaggen trycks upp och skickas till medlemmen direkt, på beställning.
Se hemsidan http://www.granholmen-tek.se/ När du beställer så uppge namn, adress och antal t-shirt, färg och
storlek samt att det är genom Club Victoria.

HANDBÖCKER TILL VICTORIA och ZWEIRAD UNION
Klubben har kopierat upp reservdelslistor,
sprängskisser, verkstadshandböcker,
instruktionsböcker och tillbehörslistor m.m. till
Victoria- och Zweiradmoppar. Hör av dig till Håkan
Saletti - se sid 2 - om du vill köpa
På klubbens hemsida finns hela förteckningen
Här ser du en sida ur nr 10 (klubbens nummer)
Reservdelslista nr 6 Motor MS51/MS51D
Klubben tar 50 kr för den inkl. porto

SJU NYA MEDLEMMAR hälsas välkomna

SID 15

715 Christer Borghaag, Skebokvarnsvägen 201, 124 52 Bandhagen, tel 08 709 43 00 - 070 881 45 2. Mejl
Christer.Borghaag@bringcitymail.com
716 Peter Strömblad, Baldershagevägen 17, 184 95 Ljusterö
717 Erik Alge, Brännkyrkagatan 98, 117 26 Stockholm, tel 0720 376 663, mejl erik.alge@yahoo.se
718 Håkan Eriksson, Östergatan 37, 152 42 Södertälje, tel 0708 203 116
719 Björn Forss, Hackstavägen 10 D, 184 31 Åkersberga tel. 070 6954347, bjornforss@telia.com.
Mopeder Vicky IV 1956 + Hjorten 1953
720 Jan-Olof Fogelberg, Nedre Humlebacken 4, 791 44 Falun Tel 073-679 52 46
mejl jan.olof.fogelberg@gmail.com Moped DKW Hummel 1963
721 Curt Johansson, Sjödalstorget 15, 141 47 Huddinge Tel 070 446 33 37 08-641 44 44
curt.johansson1@comhem.se. Söker en fin Vicky III J

TIPS
Renovering av mätare
När jag restaurerade min Zündapp behövde hastighetsmätaren renoveras.
Hittade en firma i Leksand som tog sig an min mätare och det blev bra. Men dyrt.
Eftersom jag ville behålla Zündapplogan på mätartavlan valde jag en renovering.
Det kostade 1225:-.
Hade jag tjöpit en ny hos Kent i Stäket (KJ Tools) hade den kostat c:a 500:-.
Men då är det ju inte original. Nåväl.
Firman heter Instrument JIGE ab och finns i Leksand. Har telefon 0247 10116. Hemsida instrumentjige.se
Kjell Schützer, medlem 562
Din färgkulör som spray - Lubeca AB
Detta företag kan "tillverka" din nyans på sprayburk. Ligger i Bålstas utkanter, adress Talltorpsvägen 21.
Jag har testat två olika nyanser och är helt nöjd. Kostar 200:- för en burk på 400ml.
Trevlig personal - David Rosenkranz åtar sig även mindre lackarbeten såsom parkeringsskador och moped.
Ring och prata med honom inför en ev. lackering av ditt objekt. Tel 0171 554 70
Kjell Schützer, medlem 562
Bult, mutter, brickor mm i mindre antal och med olika ytbehandlingar samt lyftbord
Mitt namn är Börje Johansson och är, liksom Ni säkert
Speciellt kommer artiklar som är Gulförzinkade och
är, intresserad av veteranfordon och att försöka bevara
Svartförzinkade, vilka är ganska svåra att hitta i
dem i sitt ursprungliga skick. Själv är jag medlem i
järnhandeln, att utökas. (Observera att den nya
Wexiö Motorveteraner och Volvo P1800-klubben.
gulförzinkningen är något ljusare än den var förr.)
Jag har förstått att det finns en önskan att kunna köpa
Det finns inga krav på minsta antal eller minsta
fästartiklar, som bult, mutter, brickor mm i mindre
köpesumma. Beställ det som behövs. Priset som anges
antal och med olika ytbehandlingar. Därför har jag
i katalogen är per styck och inklusive moms. Det är
startat en hemsida - bj-produkter.com
bara porto som tillkommer.
Hemsidan kommer att uppdateras efter hand med nya
Betala gärna med Swish.
artiklar. Kom gärna med förslag på nya artiklar.
Välkommen med förfrågningar och beställningar.
BJ-Produkter /Börje Johansson, Kvistvägen 8, 352 53 Växjö Tel: 073-8281421
Flera medlemmar gillar lyftbordet från Verktygsboden i Borås.
Verktygsboden har telefon 033-20 26 50

Bult, mutter o brickor med olika yt-.
behandlingar från BJ-produkter I Växjö

Lyftbord från Verktygsboden i Borås

B
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Kom ihåg att meddela oss om du har flyttat.
Posten eftersänder tidningen till dig i ett år men meddelar inte oss

MopedBladet
Ansvarig utgivare är klubbens ordförande Lars Öhman, redaktör Tommy Granholm
Kontaktuppgifter på sid 2
Klubbens organisationsnummer är 802470-268
Klubbens hemsida www.club-victoria.nu
Club Victoria är medlem i MHRF
MotorHistoriska RiksFörbundet

Avsändare/returadress för tidningen
Tommy Granholm
Aspnäsvägen 4, 177 37 Järfälla
Om du citerar MopedBladet så måste du ange källan

Nästa utskick kommer i oktober 2017 Numret innehåller preliminärt bl.a.
◊ Årets träffar
◊ Mopedlotteriet
◊ Sektionerna
◊ Kanske mer om Kreidler
Vi vill gärna att vår läsekrets bidrar till MopedBladet så att det blir variationsrika nummer!
Hör av dig till redaktören, Tommy G. Kontaktuppgifter finns på sidan 2 och här ovan.
Renoveringar, första moppen, ditt senaste fynd, missat fynd, utflykter, teknik, mekartips o.s.v. är kul för andra
att läsa. Skriv även gärna om en viss mopedmodell!
Skicka ditt bidrag senast 1/9 för att komma med i nr 3 (som kommer i oktober).
Om du tycker att du inte är bra på att skriva, gör det i alla fall! Redaktionen justerar svenskan om du vill.

