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CLUB VICTORIA
...är mopedklubben för alla! Idag är vi ca 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. Styrelse och funktionärer jobbar helt ideellt, kommer inte ens ifrån att betala årsavgiften
Vi har även bildat sektioner för Victoria, Puch, Aquilotto och Kreidler.
Medlemskap.
Du blir/förblir ”Victorian” genom att betala din medlemsavgift, 125 kr/år till bankgiro 154-7868 Club Victoria. Vi skickar ut
inbetalningsavi i mars månad. Du kan även swisha till 123 374 95 95.
Vill du bli ny medlem – se vår hemsida http://www.club-victoria.nu/
När du betalat årets medlemsavgift får du…
…MopedBladet i brevlådan
...tillgång till våra mopedförsäkringar
... utskick via Facebook och mejl

...vara med i matrikeln
...köpa klubbens litteratur
…inbjudan till våra träffar

…vara med i Din sektion (om du vill)

Personuppgifter
Den 25 maj i år ersattes Pul/Personuppgiftslagen av det EU-gemensamma regelverket GDPR. Det handlar om regler för datalagring
av personuppgifter mm. I Club Victorias medlemsregister finns bara de uppgifter du gett oss. Vi använder inget för reklamändamål.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Styrelse, sektioner och funktionärer 2018
Ordförande
Lars Öhman
Vice ordförande
Harald Walczok
Kassör
Mats Ossa Nyberg
Sekreterare
Tommy Granholm
Övriga styrelseledamöter
Stefan Tamm
Olle Leksell
Lars-Göran Olsson

Sektioner
Victoria
Aquilotto
Puch
Kreidler

Vald
2018 på 1 år

070 736 7150
lars38.ohman@gmail.com
MHRF-kontaktman, ordnar filmkvällar och ”rallyn”
070 511 6987
bysmeden.i.hesselby@gmail.com
Engagerad i Harald Nielsen Memorial, fixare

2018 på 2 år

08 760 7353
ossanyberg@gmail.com
Håller i spontana åkgruppen mopedtouring@yahoo.com

2017 på 2 år

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

2018 på 2 år

076 889 8976
073 205 0565
073 532 2363

ste.tamm@gmail.com, utflyktssamordnare, ordnar ”rallyn” 2017 på 2 år
olle.leksell@gmail.com, ordnar Viggbyholmsrallyt
2017 på 2 år
lg@woodstat.se
2018 på 2 år

Mikael Axlund, rev.suppl, bes.man Victoria
Mats Lennstam
Mats Ossa Nyberg
Stefan Tamm

070 687 1643
070 492 6503
08 760 7353
070 891 4597

axlund.s@gmail.com
bigmats@mac.se
ossanyberg@gmail.com
ste.tamm@gmail.com

Övriga funktionärer

Jan Angseryd, bes.man Rusch
072 3338 895 jan.angse@hotmail.com
Mikael Axlund, rev.suppl, bes.man Victoria
070 687 1643 axlund.s@gmail.com
Palle Forslund, bes.man HVA o. Puch, valberedning
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
Kjell Sjöberg, utskicksansvarig
076 722 3360 k.sjoberg@comhem.se
Ismo Lääveri, klubbens facebookgrupp
073 939 3627 laaveri@hotmail.com
Sammanhållande för MHRF-besiktningsmännen – vakant
_____________________________________________________________________________________________________________
____

◊ MopedBladet görs i ordbehandlingsprogrammet MS Word på
en iMac. Det är inte helt enkelt.
Så håll till godo om det på sina ställen ser lite taffligt ut ;-I
◊ Vill du få info när ”spontana åkgruppen” ska på tur från Järfälla,
kontakta kassören, Ossa Nyberg enligt ovan
◊ OMSLAGET Lohäradsrallyt gick i år i ett strålande moppeväder
Som de flesta av våra rundor. Det är hembygdsföreningen,
Bygdegårdsföreningen, Ingemar Ericsson och andra frivilliga
krafter som står för ”Lohäradsrallyt” eller rundan som det bör
kallas för att inte väcka ont blod - ”rally” låter ju som om det vore
en hastighetstävling och det är det ju långtifrån. Mopeden på

framsidan är en holländsk Sparta. Mer om Lohärad inne i
MopedBladet.

HEJ MOPEDIST !

Sid 3
så är upplevelsen av marknaden och utbudet
överväldigande. I november är det marknaden i Milano som
gäller.

Vilken underbar sommar för oss mopedister!!! För många
är ju det här med vädret och vår (eventuella) skuld ett stort
problem. Jag måste bekänna att jag njutit av sommaren och
försökt skjuta ifrån mig de globala problemen för ett par
månader.

Så vill jag gärna hälsa er alla välkomna till vår medlemskväll
den 30:e oktober i Västberga. Inbjudan finns här nedan.
Många och hjärtliga hälsningar till Er alla.

Två välordnade mopedrundor har det blivit:
Viggbyholmsrallyt och MHS mopedrally.
Så har jag moppat till badet, till posten, till bankomaten, till
nyfödda barnbarnet, till mataffären och till färghandeln. För
att inte tala om alla impulsturer i närheten som tagits bara
för att lusten har trängt på. Så var moppen med till Finland
på semestern också. Jag är stolt över att kunna kalla mig
veteranmopedist, och jag är stolt över att vara medlem i
Club Victoria.

Eder ordförande
Lars Öhman

Nu på hösten ska jag åka på två marknader i Italien. Först
åker vi 12 personer till Imolamarknaden med över 1000
utställare av veteranmopeder och veteranmotorcyklar. Det
är en upplevelse som jag unnar varje person som är
intresserad av historiska mopeder. Även om inte Cimatti,
Ducati, Moto Guzzi eller MotoMorini ingår i Din intressesfär
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INBJUDAN
till

MEDLEMS- och FILMKVÄLL tisdagen den 30 oktober kl. 17 – 21
Vi träffas i samma lokal som tidigare - Verkets Matsal, Västberga Allé 60 i Västberga/Hägersten
Köp och sälj och titta på film och träffa moppekompisarna. Styrelsen informerar och klubben tillhandahåller litteratur. Och glöm
inte att äta! Ta med kompisar som inte är medlemmar !
Skänker du grejor till klubben så blir det auktion.
Program
◊ Du säljer och köper på marknaden. Klubben tar ingen provision. Ta med underlag mot oljespill.
◊ Klubben säljer (kopierade) handböcker, sprängskisser och dylikt för Victoria- och Zweiradmopeder. Förteckning finns på
hemsidan
◊ MopedBladet - du får gamla nummer till skänks
◊ Vi äter middag och umgås. Verkets buffé kostar strax under hundralappen
◊ Styrelsen berättar och svarar på frågor om Club Victoria
◊ Rörliga bilder. Du som har något intressant att visa, hör av dig till Lars Öhman snarast. Kontaktuppgifter på sidan 2
◊ Vi hjälps åt att ställa iordning

HITTA HIT
Sväng av E4 vid trafikplats Västberga. Följ Västbergavägen förbi OK-macken (som du ska ha på höger sida). Västbergavägen
övergår i Västberga Gårdsväg. Följ den till Västberga Allé där du tar höger. Ta första höger så du kommer in på industriområdet
och sedan omedelbart vänster. Efter drygt 200 m har du restaurangen på höger hand.
P-platser finns. MED SL - använd deras hemsida - busshållplatsen heter Västberga Gårdsväg. Gå 200 m.

Sid 4

TV4 LÅNADE MOPPAR AV CLUB VICTORIA

Text och bilder Per-Olof Håkansson, Club Victoriamedlem
Maria på Maria Håård Design AB hörde av sig i oktober förra året till Tommy Granholm, sekreterare i klubben och undrade om de
kunde få hjälp med moppar till en TV-serie för TV4. Det kunde klubben. TV-programmet sändes den 3 maj i år.
Programmet skulle handla om Magnus Samuelsson som flera
gånger vunnit titeln Sveriges starkaste man. Magnus vann även
Let’s Dance 2009 (tillsammans med Annika Sjöö, professionell
dansare).
Även hans familj, fru Kristin (som också tävlat i styrka och
erövrat titeln Sveriges starkaste kvinna 1997 och 1998), samt
barnen David och Sara skulle vara med.
Det skulle handla om när huvudpersonen var 12 år och hade 15
moppar. Till filminspelningen behövdes en svart Puch Florida
och en röd Gilera som var Magnus favoritmopeder samt en vit
Crescent mopedscooter, en så’n som hans mamma körde.
Jag hade med min svarta Puch MS50, 1961 som var första
modellen med fotpinnar, fotbroms och kickstart. Något år
senare döptes modellen till Puch Florida. Den röda Gileran från
1980 tillhandahölls av Michael Edslöv, också Victoriamedlem,
som renoverat sin sambo Elisabeths moped som hon har kvar
sedan 15-årsåldern! Den tredje mopeden, en vit Crescent
mopedscooter hade Maria Håård ordnat fram via egna
känningar.
En röd Gilera och en Crescent mopedskoter hade
Magnus Samuelsson fina minnen av
Inspelningen där mopederna deltog ägde rum i december 2017 i Märsta. Det var relativt kyligt men i övrigt fint väder för
mopedkörning. Filmteamet hade hyrt en villa i Märsta (där de bekostade hotellboende för de som ägde villan). Teamet hade gjort
ändringar interiört så att det stämde med året 1981 när Magnus var 12 år. De hade även ordnat fram en mörkblå Volvo 245 som
Magnus föräldrar hade vid samma tidpunkt. Det hade varit svårt att hitta en mörkblå 245:a så filmteamet hade låtit lackera om en
ljusblå till mörkblå för att allt skulle vara autentiskt.
Mopederna stod i villans garage och var en överraskning när Magnus öppnade garagedörren. Magnus berättade sedan en del om
mopederna och även lite om mopedtrimning - han visade hur han höjde mopedens kompression genom att slipa topplocket mot
garagegolvet. Toppen hade Victoriaklubbens kassör Mats Ossa Nyberg tillhandahållit.
Därefter kördes mopederna på vägen utanför villan och i
närområdet. Magnus på Gileran, David på Puchen och Kristin
och Sara på mopedscootern.
Efter lunchen flyttade vi våra mopeder till centrala korvkiosken i
Märsta med det fina namnet Teatergrillen. Här hade filmteamet
bytt ut reklamaffischerna på utsidan av grillen så att de stämde
med året 1981. Efter att Magnus med familj anlänt startade de
mopederna och körde fram och tillbaka för att sedan komma i
samlad tropp för att parkera mopederna och gå fram till
korvkiosken och beställa. Familjen stod och samtalade vilket
även det filmades. Sedan tackades vi som tillhandahållit
mopederna

Familjen Samuelsson startklara
Nu har jag sett programmet på TV och tycker att det är kul. Roligt
att man varit med om tidsperioden som programmet handlar om.
Det är mycket man känner igen. Det var även intressant att vara
med vid inspelningen och se vad mycket arbete det är för cirka 45
minuters program som de sen fyller ut med reklaminslag så att det
blir en timme

Per-Olof Håkansson
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ÅRETS EGGEBY-KVÄLLAR
Den 8 maj var det dags för den första efterlängtade Eggebyträffen. Framåt kvällen hade ett 30-tal pratsugna mopedister,
bilister och motorcykelåkare samlats. Mat och glass och fika och räkmackor slank ned. Vädret var det bästa tänkbara, 23
grader i luften. Här är bilderna.

Fikasnack med kompisarna är viktigt

Hembygge 1

Johans morfars Zündapp från 1958. Johan t. höger.
Ursäkta att jag inte fick ditt huvud, Johan…

Rörigt, men så är det på Eggeby. Trivsamt…

Hembygge 2

Vanliga och ovanliga moppar. Till höger en Magneet.
Körs av Kart-Kjell Pettersson

Det var fler besökare på Eggeby Gårds tisdagskvällar än förr om åren. Det var säkert den ovanligt varma sommaren som
gjorde sitt till - det har ju varit perfekt tvåhjulingsväder i år. Men trist att klimatet löpte amok.
______________________________________________________________________________________________________
Tårtan Mopedoz MOPPIS 30/9 under Liljeholmsbron
Säljare ska vara på plats kl 10.00 - 13.00
Det här är en allmän parkering och ni står där utan
kostnad och på eget bevåg, precis som vanligt! Korv och
fika kommer att finnas. Ni som säljer ska sälja
moppeprylar och sånt som är relaterat till moppar, typ
verktyg och liknande, inget krims-krams.
https://tartanmopedoz.com/
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HARALD NIELSEN 2018
Foton: Tommy Granholm och Kjell Schützer
13 maj var det femårsjubileum för Harald Nielsen Memorial. Ett 80-tal mopedister gjorde vägarna runt Hässelby mer eller
mindre osäkra i det fina vädret; 23-24 grader – innan sommarens värmebölja. Bilder Tommy Granholm ock Kjell Schützer

Rolf Larsson från Backlura, hade köpt förstaprislotten till sin
svåger i 60-årspresent. En fint patinerad Fram från 1958
med Victorias MS51-motor.

Springschascykeln med Victoria FM38 påhängsmotor vanns
av Jenny Schäfer i Sågmyra. Hon driver en byggnadsvårdsbutik i Tidstrands före detta yllefabrik. När Jenny köpte sina
lotter önskade hon att hon skulle vinna paketcykeln!
Hon är en värdig vinnare, dessutom Hässelby-bo i exil.

Not. Springschas kallades den som levererade varor från en butik till en bostad, oftast på en cykel

Victoriamedlemmarna John Hag, Pelle Höglund, Per-Olof Håkansson och Mats Ossa Nyberg har deltagit alla fem åren i HNM

Glada åskådare – Korvmojen – Moppegodis till deltagarna – Paus vid Mälaren
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200 PERSONER KÖRDE LOHÄRADSRUNDAN 1 juli
SÄTTER mig i bilen strax före 9 på morgonen. I Lohärad möts jag av en så gott som full bilparkering. Inne på bygdegårdens
grusplan är det knökat med mopeder, runt 200 stycken enligt arrangören Ingemar Ericsson. Det är han, hembygdsföreningen,
bygdegårdsföreningen och andra frivilliga krafter som står för rundan.
Det här ska visa sig vara en otursdag för skribenten. Det första som händer är att jag nu upptäcker att hjälmen ligger hemma.
Otur nr 1. Men det är bara att bita ihop och anmäla sig till rundan. Kompisarna tycker att jag ska köra i keps, det var ju det vi
gjorde när vi var femton. Hittar dock Ingemar och berättar mitt dilemma vilket slutar med att hans kompis Håkan, som bor i
närheten, åker och hämtar frugans hjälm. Tack Anneli för att du lånade ut din kruka!

Samling innan rundan

Gamla tvåhjulingar, trehjulingar och fyrhjulingar samsas på vägen

Karavanen rullar iväg. Det går i behaglig takt, inget race utan
runt 35 så där. Vi stannar för bensträckare efter en
halvtimme vid Roslagsbro kyrka. När vi ånyo rullat iväg och
kört någon kvart stannar jag till vid några mopedister som
fått stopp. En kille bankar på avgasklämman, som är på väg
att lossna, med en sten och en mejsel. Det är nu otursdagen
grinar även mig i ansiktet. Puchen spottar och fräser när jag
ska starta. Konstaterar att stiftet är svart av fet sot och att
det läcker under toppen. Puchen vägrar sedan att starta.
= Otur nummer rvå.
Det blir till att dra moppen eftersom etappmålet Erikskulle
hembygdsgård bara är några hundra meter bort. På
Erikskulle är det massor av folk som besöker

Puchen söker likasinnad?

hembygdsgården som firar 100 år (äldsta
hembygdsföreningen i Stockholms län) - inte illa. Tur att jag
inte behöver vänta mitt i skogen. Jag strosar omkring bland
mopeder och gamla byggnader. Snart lämnar mopedisterna
Erikskulle i ett moln av blårök. Jag väntar på ”skamkärran”
som ska hämta mig, kompisarna som vet om min
belägenhet har larmat. Eftersom ingen sådan har dykt upp
på en timme så börjar jag ana oråd. Googlar jag mig fram
till Lohärads bygdegårds telefonnummer och där svarar en
vänlig dam som förstår mitt dilemma och ska jaga akuten.
Efter en kort stund ringer hon mig och meddelar att bilen
kommer om en halvtimme. Jag fördrev nu tiden med att
prata med folk, ta lotter, fika och köpa Roslagspotatis.

Gilera som trilskas i grusgropen

Avfärd från Erikskulle

Akutbilen dök upp efter en dryg timme, de hade sex andra moppar att assistera. Killarna berättade att de varit på Erikskulle
ungefär när jag anlände men inte hittat mig. Otur nummer tre.
I Lohärad fanns inte en mopedist kvar. Tack vare Ingemar och änglarna i hembygdsgårdens kök så fick jag mackor och en Loka.
Smakade gott. Packade in Puchen som nu startade (!) men under protest med rejäla smällar. Otur nummer fyra: missade
eftermiddagens formel 1-direktsändning från Österrike.
Väl hemma konstaterar jag att även pysen läcker. Topplocket är deformerat av för hårt åtdragna muttrar till pinnbultarna.
Jag är inte skrockfull, bara ibland. Jag har kört och kört runt hemma med Puchen som är ganska nyservad för att kunna dra den
hem om något händer. I Lohärad stannade den så långt från start och mål som möjligt. Kan det vara för att jag hade en ny keps
med texten Victoria. /Tommy Granholm
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KÄRRTORP 1 MAJ
Ossa Nyberg was there

Ossa Nyberg

Vår nya medlem, Lena Åkerlund från Södertälje, tog sig till Kärrtorps IP på 1 maj för att vara med om Rosa Körberg & Thomas
Kings strutrunda med sin morfars Victoria. Lena åkte i barnsadeln på moppen när hon var liten, berättar hon. Det är alltid kul
med medlemmar som tar hand om sina släktingars gamla moppar.
Till höger: Barnsadeln är ett tillbehör som betingar fantasipriser. Här säljs den på en tysk hemsida.

Att det var en blöt dag framgår av dessa bilder. På morgonen var det bara +5 grader. Ändå kom ca 70 mopedister.

Sid 9

DEN 21:A VIGGBYHOLMSRUNDAN
Familjen Leksell har oförtröttligen anordnat sin Täbyrunda med start från järnvägsstationen i Viggbyholm. I år hade gatukontoret jäklats
med oss bilburna. Järnvägsövergången var borta. Så det blev en rejäl omväg som gjorde det svårt att hitta fram.
Söndagen den 29 juli klockan 10 samlades vi och det var ca 45
mopedister som en timme senare drog iväg. Denna gång ”åt andra

hållet” som arrangerande Olle Leksell sade. Vad han nu menade
med det. Det var under värmeböljan, över 30 grader i skuggan.

Vanligaste moppen i Viggbyholm - Piaggio Ciao

Förarmötet leds av Olle Leksell

Puchpaus

Gammal som ung körde Ciao

I naturområdet Rönninge By fick vi dra mopparna

Välförtjänt paus efter halva rundan

Sid 10

PRINS BERTIL MEMORIAL - GÄRDESLOPPET 2018
På pingstdagen var det dags för kortege genom Stockholm city efter samlingen i Hagaparken. Temperaturen gick från 12° på
morgonen till 28° på eftermiddan!

Årets motorfest enligt arrangörerna där KAK drar det tyngsta lasset

På motorträffarna stöter man på Victoriakompisar, ombyggda moppar och originalare
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KJELLES MORGONRUNDA
”Meningen med Kjelles Morgonrunda är att njuta av ett vårfagert Stockholm när det är som finast.
Avslutning sker på KAK:s Prins Bertil Memorial vid Djurgårdsbrunnsängarna där det är stort veteranevenemang hela dagen”
Vi samlades på Shellmacken vid Lindhagensplan söndagen
den 20 maj. Start klockan sex, med 14 farbröder, över
Tranebergsbron upp genom Ålsten
via Grönviksvägen till

Etappstopp under Nockebybron

Nockeby. I ett tidigt skede på Grönviksvägen viker Orevägen
av med sin oerhört branta backe där bilskolorna brukar träna
start i backe.

Färja Ekerö - Slagsta

Första stopp under Nockebybron. Vidare förbi Drottningholms slott ut på Ekerölandet ner till färjan mot Slagsta. Andra stoppet
vid Röda Caféet där bil-mc-mopedentusiaster brukar träffas.

Rast i skogen, färdledaren Kjell Pettersson i blå jacka
Upp genom de södra förorterna till Årsta där vi fick köra
inomhus genom stationsbyggnaden. En märklig upplevelse.
Sedan på bro vid Hammarbyhamnen till Medborgarplatsen
och den obligatoriska Fjällgatan.

Som vanligt, en mycket bra utflykt. Tack!
Efter att du nu vilat något år önskar vi alla dig
Kjelle Pettersson välkommen tillbaka med dina
trevliga rundor / Kjell Schützer

Medborgarplatsen
Slutetappen Prins Bertil Memorial som var målet nåddes via
Slussen, Gamla Stan och Strandvägen.
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MC COLLECTION SKA FLYTTA TILL VÄSTERÅS
Söndagen den 6 maj hölls ”Stockholms enda marknad inriktad enbart på mc och moped” och det syntes, nästan inget annat än
mc- och moppedelar och hela fordon fanns till salu. Arrangörer var MCHK:s Stockholmsavdelning, MC Collection och muséets
vänförening.
Det var sista året som marknaden kunde använda MC
Collections grusplan. Kommunen vill höja hyran ordentligt
för muséet. I juli flyttade Mc Collection därför ut ur lokalerna

Bara mc- och moppegrejor till salu

En Beta från 1972 byter ägare. Motor från Franco Morini

i Sollentuna. De öppnar på nytt våren 2019 på Tidö Slott
utanför Västerås.

Victoriakunnige Vic-medlemmen Torgny Spjuut till
höger, botaniserar bland moppegrejor

Trampcykel med Mosquito påhängsmotor till salu

Några av tvåhjulingarna som körde i kortege på Motorhistoriska Dagen den 6 juni samlades på MC Collection – för sista gången

Sidöj h 13

MOTORFOLKET ÄR TILLBAKA PÅ SKOKLOSTER
Av tradition samlas ägare av italienska fordon den 1 maj varje år på Skokloster, så även mopedister. Skokloster har vi varit
inkörda på sedan länge, men för ett antal år sedan så tvingades evenemanget att flytta till Wenngarn i Sigtuna. Det hade blivit
flyktingförläggning på Skokloster. I år var italienarna återbördade till Skokloster.
Skribenten, som alltid gillat italienska fordon, kom överens
med Lars-Göran/L-G, nybliven Vic-medlem och fyrtaktsvän,
att vi skulle ses på träffen. På förmiddan stuvade jag in min
Cimatti Chic i skuffen på Berlingon och åkte iväg. Det var
+5° och duggregn. Parkerade några kilometer från
samlingsplatsen vid Skoklosters slott, lastade ur moppen
och åkte iväg. Den våta vägbanan medförde att det fick gå
sakta. Väl framme så parkerade jag Cimattin vid entrén till
restaurangen.
Gick några vändor och tittade på Alfor, Lancior, Fiatar och
Ferrari. Tvåhjulingar var det ont om och jag var den enda
mopeden. Undrade var L-G blivit av. Han ringde så

småningom och undrade var alla var. Han hade åkt till
Wenngarn, och ”här finns bara en massa HD”. Ridå.
Så småningom dök han upp på Skokloster, våt och nedkyld
och sur på bilarna som körde om honom alltför nära. Efter
varmt kaffe i restaurangen så var han återställd.
Nu gick vi runt och tittade på fordonen - ganska många
italienska motorcyklar hade kommit, men bara vi två på
moped. Jo, en till fanns, en Ciao transporterad bakpå en Fiat
Panda.
När vi sett oss mätta var det dags för hemfärd. Jag tog L-G:s
Moto Morino och min egen Cimatti i skuffen som rymmer tre
moppar. Ville inte riskera Lars-Görans hälsa
/ Tommy Granholm

En ensam italiensk moped på Skoklosters italiensammankomst Moped nr två, en Ciao bakpå en Panda

Moped nr tre, en fyrtakts Moto Morini Corsarino

En skåpbil är en suverän mopedtransportör

MHS Motorhistoriska Marknad
Sveriges äldsta veteranmarknad - flyttar ihop med tidningen
Klassikers höstträff. Boka in söndagen den 16 september på
Skokloster klockan 10-15.
Inträde: 150 kronor per fordon.
Googla så hittar du alla fakta

Sid 14

INTRESSANTA/VETTIGA/PRISVÄRDA MOPEDKONTAKTER
Den här sidan efterfrågas då och då så därför kommer den in i MopedBladet igen.
Listan är i mångt och mycket ett resultat av våra medlemmars erfarenheter.
Alla firmor har hemsida som du hittar om du googlar
◊ Motorrenovering - MC-proffsen i Enhörna, tel 08 - 88 29 19
◊ Motorrenovering - E&D MC i Solna, tel 08 - 82 49 00
◊ Reservdelar och verkstad för mopeder - ”Järfälla Cykel & Motorcenter”, Stäket, tel 08 - 583 605 55
◊ Nya o. beg. mopeddelar - Mopedum i Nynäshamn, tel 08 - 520 132 00
◊ Nya o. beg. mopeddelar - Rösebacken i Värmland, tel 054 – 844 105
◊ Nya mopeddelar - Erik Linding i Söderala, tel 070 - 230 03 74
◊ Mopedsadlar - Rune Hedlund i Borlänge, tel 0243 - 603 10
◊ O-ringar o. andra gummiprodukter - Lamisa i Vällingby, tel 08 - 761 82 81
◊ Skruv och mutter – en riktig järnaffär Swebolt i Stäket, Tranås och Norrköping, tel 08 - 555 975 00
◊ Zündappdelar - KJ Tools - Kent Jalonen i Stäket, tel 08 - 583 542 40
◊ Instrumentrenovering - Instrument JIGE i Leksand, tel 0247 - 101 16
◊ Bil- och Industribromsar i Bromma - renoverar broms o koppling till veteranfordon, tel 08 - 34 75 98
◊ Lackar mopeder och delar - ”Lackerar tungt i Veddesta” - Stäket, tel 08 - 36 37 00
◊ Fixar allt - Knåda Sport i Edsbyn, tel 0271 - 34075
◊ Randning / pinstriping - Mark Willhans i Gagnef, tel 070 - 188 11 77
◊ Dekaler för Victoria, Zweirad och andra mopeder. På klubbens hemsida, club-victoria.nu klickar du på VIC-DELAR och sedan
på www.victoria-oldtimer.de och webshop. Under Suche skriver du ”aufkleber” (=dekaler)
ANNONSER - Några finns på hemsidan
MEKTIPS Hjulekring vill Thom Abelsson i Västerhaninge ha
hjälp med. Även med svets av ramen till en gammal
Autoped. Du som vill och kan hjälpa en Victoriamedlem hör av dig! 073-9602269 tompa_9@live.se
MEKTIPS Hej! Är det någon som vet hur man byter
hastighetsmätardrev i bromsskölden på en Luxus? Är det
pressad dit eller skruvat? anca@live.se

En ny medlemsmatrikel ska ha
kommit i din brevlåda i juni. Har du inte fått den så hör av
dig till klubbens sekreterare, Tommy Granholm

MEKTIPS Hej! Har rivit motorn på en Luxus, och behöver
hjälp. Går trampaxelbussningen att byta ut? Var köper jag
en sån? När jag plockade ur vevaxeln så satt ena lagerbanan
kvar i motorblocket (på generatorsidan). Hur får man ut
den? anton_martinsson@yahoo.se
KÖPES Avgassystem till Vicky MS 1955. Medlem
jeie.gustafsen@gmail.com, tel 0702154172
SÄLJES Två st Vicky 1955 16.000/st eller högstbjudande
Allt nytt, motorerna helrenoverade. Bilder nedan.
Yngve Bergström i Vårby, medlem, tel 0739 504 728

Sid 15

ELVA NYA MEDLEMMAR hälsas välkomna
755 Michael Bergqvist, Flyghamnsvägen 10, 183 64 Täby
Tel 0733 778 733. Mejl mickegus@hotmail.com
Moped Monark Monarped 1958
756 Kjell D Svensson, Lärkvägen 4, 374 50 Asarum
Tel 0730 889 422, mejl Kjell.svensson@preem.se
757 Lena Åkerman, Karlhovsvägen 30, 151 37 Södertälje
Tel 0725 126 244, mejl lloyd296@hotmail.com
Moped Vicky III 1954
758 Christer Thelin, Önnemovägen 5, 151 39 Södertälje Tel 0765 252
681. Mejl christer.thelin@telia.com. Mopeder Puch Montana, Suzuki
M12, Victoria påhäng och några hembyggen

761 Bosse Hjertstrand, Sickla Alle 37, 131 65 Nacka. Tel 070-250 63
46 mejl bo@sicklastrand.se. Moped Puch Alabama 1966
762 Jeie Gustafsen, Vallvägen 7, 771 41 Ludvika. Tel.0702 154 172,
mejl jeie.gustafsen@gmail.com. Moppe Vicky MS50 1955 n
763 Tord Törnkvist, Oxelvägen 4, 141 41 Huddinge
Tel. 070-688 33 55, mejl tord47tornkvist@gmail.com
Moped Crescent 1151 Raketare 1962
764 Bertil Söderlund, Vantörsvägen 113A, 125 57 Älvsjö.
Tel_076-111 80 24. Mejl sbertil@hotmail.com
Moped Crescent 1138 1959-60

759 Jan Åman, Sundsuddsvägen 10, 179 96 Svartsjö
Tel 0735 119 834. Mejl janneaman43@gmail.com

765 Bo Essvik, Kyrkerydsvägen 9, 566 31 Habo.
Tel_0706-5302 38, mejl bo.essvik@telia.com
Mopeder Victoria Avanti 1956, Vicky 1956 + 3 st NSU

760 Fredrik Paulin, Kinnekullevägen 28, 167 43 Bromma.
Tel 070
9398007, mejl fredrik@spacemind.com.
Moped Puch
Alabama 1970

Per Eriksson, Annerstavägen 9, 141 41 Huddinge
mejl_per.eriksson@balder.se
Moped Victoria 1955

Medlem nr 714 heter Lembit i förnamn och Urmi i efternamn. Det blev fel i medlemsmatrikeln. Vi ber om ursäkt.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I VÅRAS KOM TRANSPORTSTYRELSEN MED ETT FÖRSLAG SOM RÖR VÅRA GAMMELMOPEDER
Tommy Granholm har klippt, klistrat, förkortat och förenklat den text som finns på nätet. Transportstyrelsens text finns i sin helhet på Internet
(Sök på TSFS20 moped)

Transportstyrelsen föreslår att Vägverkets tidigare ”Föreskrifter om mopeder och släpvagnar till dessa” ska upphävas och ersättas
av ”Föreskrifter och allmänna råd om mopeder och släpvagnar som tagits i bruk och släpvagnar till dessa”. Synpunkter skulle vara
Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 mars 2018.
Mopeder
En moped som är konstruerad för en hastighet av högst 30 km/timme
får ha en maximal hastighet som överstiger denna hastighet med
högst 10 procent.
En moped som är konstruerad för en hastighet över 30 km/timme och
upp till 45 km/timme får ha en maximal hastighet som överstiger
denna hastighet med högst 5 procent.
Mopeder med fyrtaktsmotor
För en äldre klass II-moped som har tagits i bruk med stöd av typintyg
samt har en fyrtaktsmotor och en tillåten teknisk maxhastighet på
högst 30 km/timme, gäller att den maximala hastigheten vid mätning
får avvika med högst 33 procent från den tillåtna tekniska
maxhastigheten.
Allmänna råd
Den tekniska maxhastigheten bör kontrolleras genom antingen
1. Provkörning på en sträcka med plant underlag och där fordonets
maximala hastighet kan uppnås, lämpligen med en förare som väger
75 kg ± 5 kg eller

2. Mätning enligt bilaga 1 till direktiv 95/1/EG.
Utvändig ljudnivå
En moped med förbränningsmotor ska ha ljuddämpare eller andra
anordningar som reducerar ljudnivån. Den högsta tillåtna ljudnivån
för en moped vid stationär mätning är 103 dB(A).
Avgasreningsutrustning
En moped som har förbränningsmotor och som har tagits i bruk före
den 1 januari 2005 ska ha en fungerande avgasreningsutrustning som
minst är likvärdig med den som fordonet hade när det togs i bruk, om
fordonet då hade en sådan utrustning.
Identifieringsmärkning
En moped ska på chassit, ramen eller motsvarande konstruktion ha
den identifieringsmärkning som den hade när den togs i bruk
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2019. Genom författningen
upphävs Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och
släpvagnar till mopeder

Monark 1958 och Puch Dakota. Båda tvåtaktare och föreslås därför få gå i högst 33 km/h. Läs ovan

Ducati - fytaktare - som får köras i max 39,9 km/h

MHRF har lämnat remissvar angående tekniska bestämmelser för äldre mopeder:
”Transportstyrelsens förslag är på det stora hela bra men vi har påpekat ett antal mindre detaljer. Den viktigaste är att vi tycker att man vid
kontroll av mopedens maxhastighet skall tillåta en större avvikelse än 10% (33 km/h) då de gamla mopederna även otrimmade och original hade
en något högre maxhastighet än 30 km/h”
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