MopedBladet

Nr 1 februari 2020 Årgång 21

FÖR ALLA VETERANMOPEDISTER
Medlemstidning för Club Victoria

Kom ihåg att betala årets medlemsavgift. Se sidorna 2 och 3

CLUB VICTORIA...är mopedklubben för alla! Idag är vi ca 350 entusiaster som delar intresset för gamla mopeder.
De flesta av oss bor i Stockholms län. Club Victoria kickades igång 1989 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, de kommer inte ens ifrån att betala årsavgiften.
Vi har sektioner för Bianchi-Aquilotto, Ciao, FM38, Kreidler, Puch, Sachs, Rusch och Victoria. Se nedan
Medlemskap. Du blir/förblir ”Victorian” genom att betala medlemsavgift, 125 kr/år (2020) till bankgiro 154-7868
Club Victoria. Du kan även swisha till 123 374 95 95.
Vill du bli ny medlem - se vår hemsida http://www.club-victoria.nu/ eller ring sekreterare Tommy Granholm
När du betalat årets medlemsavgift får du…
… klubbens tidning MopedBladet i brevlådan
... tillgång till våra mopedförsäkringar
... utskick via Facebook och mejl om du vill

...vara med i medlemsmatrikeln
…köpa klubbens litteratur
…kontakt med de som kan ett visst fabrikat
…inbjudan till våra träffar
…vara med i din sektion

Personuppgifter
2018 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 inga uppgifter för reklam. Klubbens organisationsnummer är 802470–268
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STYRELSE
Ordförande
Lars Öhman
Vice ordförande
Harald Walczok
Kassör
Mats Ossa Nyberg
Sekreterare
Tommy Granholm
Övriga styrelseledamöter
Stefan Tamm
Olle Leksell
Lars-Göran Olsson

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

2018 på 2 år

070 494 4122 ossanyberg@gmail.com
2019 på 2 år
Håller bl.a. i spontana åkgruppen mopedtouring@yahoo.com. Se nedan
0730 457 956 t.granholm@optiken.se
hemsida, försäkringar, redaktör för MopedBladet

2018 på 2 år

076 889 8976 ste.tamm@gmail.com, utflyktssamordnare m.m. 2019 på 2 år
073 205 0565 olle.leksell@gmail.com, ordnar Viggbyholmsrallyt 2019 på 2 år
073 532 2363 lg@woodstat.se
2018 på 2 år

SEKTIONER för dej som gillar ett visst fabrikat, här är sektionsledarna

Bianchi-Aquilotto
Ciao
FM38 o. andra påhängare
Kreidler
Puch
Sachs
Rusch
Victoria

Vald
2019 på 1 år

Mats Lennstam
Tim Skillgate
Douglas Bertheau
Stefan Tamm
Mats Ossa Nyberg
Harald Walczok
Olle Leksell
Mikael Axlund (revisorsuppl.)

070 492 6503
070 354 7880
070 896 8149
076 889 8976
070 494 4122
070 511 6987
073 205 0565
070 687 1643

bigmats@mac.se
skillgate@yahoo.se
ilmotor@hotmail.com
ste.tamm@gmail.com
ossanyberg@gmail.com
bysmeden.i.hesselby@gmail.com
olle.leksell@gmail.com
micke.axlund@gmail.com

Övriga FUNKTIONÄRER
Jan-Evert Olbrink, revisor
Håkan Saletti, litteraturansvarig
Kjell Sjöberg, ansvarig för div. utskick
Ismo Lääveri, klubbens facebookgrupp
MHRF-besiktare, Stefan Tamm och Mikael Axlund

070 689 5285 positivspel@hotmail.com
073 842 1166 hakansaletti@hotmail.com
076 722 3360 k.sjoberg@comhem.se
073 939 3627 laaveri@hotmail.com
kontaktuppgifter ovan

____________________________________________________________________________________________________________________________________

◊ MopedBladet görs i ordbehandlingsprogrammet MS
Word på en iMac. Inte helt enkelt eftersom Word
egentligen inte är avsett att göra att göra tidningar med…
Så håll till godo med om det på sina ställen kan se lite
taffligt ut.

◊ Vill du få färsk info från klubben, kontakta kassören, Ossa
Nyberg så kommer du med på klubbens mejlinglista
ossanyberg@gmail.com

◊ OMSLAGET Vi minns hur det ska vara på sommaren
med en bild från Viggbyholmsrallyt 2012. Du ser två
Zündappar och en italiensk Peripoli Giulietta. Får vi
kanske till en Zündappsektion? Se inne i tidningen.

HEJ MOPEDIST!
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Vintrarna har inte längre sitt grepp om oss och man vet inte
om man ska vara glad eller orolig. Kanske kan vi få lite längre
moppesäsonger? Men till vilket pris?
För vår klubb ser det i alla fall bra ut. Vi välkomnar alla nya
medlemmar och den nya Ruschsektionen. Vi kommer att
arbeta för att våra medlemmar ska ha sina försäkringar i
MHRF. Det är en trygg försäkring som också ger ett tillskott till
vår klubbkassa. Nästa gång Din mopedförsäkring ska betalas
försök att lägga den inom MHRF. Tala med Tommy Granholm,
vår sekreterare och tidningsredaktör.
När säsongen kommer igång förväntar vi oss aktiviteter för
våra sektioner och vi i styrelsen vill gärna se att alla
medlemmar sprider kännedom om vår klubb genom att bära
klubbemblem och sektionsmärken på favoritplagget. Beställ av
Anders Bälter som också tar med märken till årsmötet.

Jag har köpt min första mopedscooter. Det är en giftgrön
Lambretta J50 de lux från slutet av 60-talet. Kanske blir det en
liten utflykt tillsammans med fler scooterägare i Club Victoria
under kommande säsong? Jag tröstar mig med den nu när
motorn till vår veteranbil fortfarande saknar en brukbar
vevaxel.
Allt Gott och välkommen till årsmötet den10:e mars önskar
Eder ordförande
Lasse Öhman

Som framgår av den ekonomiska redovisningen inför årsmötet
så har vi haft ett kämpigt (men roligt) jubileumsår. Nu tar vi
nya tag med att bygga upp en stabil ekonomi för Club Victoria.
Styrelsen kommer att föreslå en höjning av medlemsavgiften
inför nästa verksamhetsår. Jag ber Dig stödja vår begäran.
Värva gärna en ny medlem också!
____________________________________________________________________________________________________________

Kallelse till Club Victorias ÅRSMÖTE 2020 i Västberga
tisdagen den 10 mars från kl. 17

Plats Det vanliga stället i Hägersten - Verkets Matsal med adress Västberga Allé 60. Bra utrymmen och inget krångel med maten
Buffén kostar en hundring
Årsmötesdokumentation finns längre fram i detta blad
Program
◊ Köp & sälj ”som vanligt”. Bord finns men du behöver
◊ Anders Bälter har med sig tygmärken med vår logga och
någonting att täcka bordsskivan med
med alla sektionsloggor. Du köper dem för 35 kronor styck
◊ Stefan Tamm säljer lotter till mopedlotteriet. Tre moppar
◊ Om du har skänkt något har vi auktion
lottas ut; en militär-Rex, en Ciao och en Jawa automat
◊ 18.30 årsmöte. All dokumentation för årsmötet finns
Dragning på årsmötet om alla lotterna är sålda.
längre fram i denna tidning
OBS - det finns bara 100 lotter á 100kr
◊ Rörliga eller stilla bilder. Du som vill visa något, hör av dig
◊ Ät restaurangens buffé för runt hundringen och umgås
till Lars Öhman snarast
med dina moppevänner
◊ Vi hjälps åt att ställa iordning
◊ Handböcker till Victoria och Zweirad Union (kopierade)
säljs av Håkan Saletti. Kostar en liten slant
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. När du klivit av bussen går du 200 m framåt och sedan till höger in
på industriområdet
s

NU ÄR DET DAGS ATT BETALA
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2020
Vi skickar inte ut inbetalningsavier för medlemsavgiften,
det kostar klubben kosing till ingen nytta.

Vi ber dig därför att redan nu betala in 125 kr till
bankgiro 154-7868 Club Victoria.
Du kan även swisha till 123 374 95 95.
Några har redan betalat eftersom vi bad er om det per
e-mejl redan vid årsskiftet.
TACK ! Ni ska givetvis inte betala på nytt.
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VICTORIANER PÅ ÅNNABODA 2019

Ånnabodabilderna är tagna ur Classic Motor nr 8.2019
Vid tidigare besök har jag åkt till marknaden samma dag som marknaden gått av stapeln. Denna gång åkte jag redan på Fredag
em, hade lite strul med att den tilldelade platsen var upptagen. Det ordnade sig bra och det var bara att plocka upp varorna.
Kvällen var underbar med sol och ljumma vindar. Kommersen var igång mellan säljarna och jag blev av med en hel del. Lördagen
med marknaden var det emellertid helt annat väder, duggregn och svalt. Det kom dock en del köpare så lite kvarvarande prylar
hittade köpare. Lyckades även köpa den nya boken av Jim Lundberg som det var boksläpp på. Jim signerade boken med nr ett!
Var bjuden lite mer för boken men den är en raritet väl värd att behålla. Reade ut kvarvarande prylar så det rullade lätt hemåt
vid 3-tiden.
/ Stefan som inte hade kameran med
PS 2019 var sista året på Ånnaboda… DS

ARKEN - TRÄHANGAREN I LANDSBRO
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Ni kanske läste tidningen Moped nr 4.2019 där Claes Johansson
hade ett reportage om en Victoria ”plåtbanan”. Då besöktes
”Arken”, den stora hangaren för torkning av virke i Landsbro i
Småland. Men det fanns ingen bra bild i Moped på Nordens
största fribärande byggnad i trä. Det rättar MopedBladet nu till.
Undertecknad träffade vår medlem och sektionsledare Donald
Bertheau, som bor i Landsbro, förra sommaren. Då passade vi
på att ta en sväng på bygden (se Mopedbladet 3.2019). Vi
mellanlandade naturligtvis vid Landsbros stolthet ”Arken” och
tog några kort. Redaktören är mopedisten på den gröna
trehjulingen på bilden till vänster. Notera Arkens höjd. Inuti
doftade den härligt av nysågat trä.
PS Det var en omskakande upplevelse att köra trehjulig moped.
Framhjulet vobblade våldsamt… DS

_____________________________________________________________________________
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CLUB VICTORIA - Verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen har bestått av
Tommy Granholm sekreterare, Olle Leksell ledamot

Mats Ossa Nyberg kassör, Lars-Göran Olsson ledamot, Stefan Tamm
ledamot, Harald Walczok vice ordförande, Lars Öhman ordförande

Styrelsen avger följande berättelse för verksamhetsåret 2019
◊ Styrelsen har sammanträtt tre gånger
◊ Medlemsavgiften har varit 125 kr för året
◊ Årsmöte hölls i februari
◊ Klubben firade 30 år med jubileumsträff i mars och moppeutflykt i
juli. Alla medlemmar med familjer bjöds på förtäring
◊ Alla medlemmar har som jubileumsgåva fått ett tygmärke med
klubbemblemet hemskickat
◊ Fyra st MopedBlad har skickats ut; i januari, april, augusti och
november. Många av våra utskick har även i år försvunnit på
”posten”. Som mest har ett 30-tal inte nått medlemmarna. Har
förorsakat onödigt extra arbete och kostat pengar ur klubbkassan
◊ Tillströmningen av nya försäkringstagare till Länsförsäkringar har
varit nästan noll och även till MHRF minskar de
◊ Jan-Evert Olbrink har varit revisor

◊ Mikael Axlund har varit revisorssuppleant
◊ Mats Ossa Nyberg, Stefan Tamm, Donald Bertheau och Lars
Öhman har ordnat utflykter
◊ Håkan Saletti har varit litteraturansvarig
◊ Stefan Tamm har tagit initiativ till och genomfört mopedlotterier
till förmån för klubben
◊ Kjell Sjöberg har skött klubbens utskick till nya medlemmar
◊ Tommy Granholm har agerat ingång för nya medlemmar, skött
hemsida och varit redaktör för MopedBladet
◊ Lars Öhman har varit MHRF-kontakt samt stått för årsmöte och
medlemskvällar i Västberga
◊ Vi var 354 (294) betalande medlemmar vid senaste årsskiftet. 53
(23) nya mopedister blev medlemmar. Siffrorna inom parentes avser
året innan.
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Förslag till dagordning för årsmöte i Club Victoria verksamhetsåret 2020
Mötet avhålls tisdagen den 10 mars 2020 i Västberga
1. Mötets öppnande

9. Val av styrelseledamöter på två år. Förslag finns
nedan.

2. Är mötets stadgeenligt utlyst?

10. Val av ordförande på ett år. Förslag nedan

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare för
mötet

11. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år.
Förslag nedan

5. Fastställande av dagordning och röstlängd

12. Presentation av ”nya” styrelsen och övriga
funktionärer

6. Styrelsens redovisningar (finns på detta uppslag)

13. Övriga frågor
- Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2021.
Styrelsen föreslår en höjning till 150 kr
- Från medlemmarna (har du något du vill
framföra så kontakta styrelsen i god tid före
mötet)

- Verksamhetsberättelse 2019
- Förvaltningsberättelse 2019
- Budget och utfall 2019
- Verksamhetsplan 2020
7. Revisionsberättelse 2019
8. Ansvarsfrihet för styrelsen?

14. Mötets avslutande

Val och omval
Har ett år kvar i styrelsen: Mats Ossa Nyberg, Stefan Tamm, Olle Leksell
Står på tur att avgå: Harald Walczok, Tommy Granholm, Lars-Göran Olsson, Lars Öhman

Förslag för verksamhetsåret 2020
Ställer upp för omval för två år om de får förnyat förtroende: Harald Walczok, Tommy Granholm, Lars-Göran Olsson.
Lars Öhman ställer upp för omval som ordförande för ett år om han får mötets förtroende
Till revisor respektive revisorssuppleant föreslås omval av Jan-Evert Olbrink och Mikael Axlund
Förslag till verksamhetsplan för Club Victoria för år 2020
◊ Klubben skall verka för ökat intresse för veteranmopeder,
både avseende historik, teknik och användning

◊ Medlemsantalet bör hållas på samma eller högre nivå
som vid ingången av verksamhetsåret

◊ Klubbtidningen bör under verksamhetsåret innehålla
minst en artikel om en mopedtillverkare eller en
mopedmodell av historiskt/tekniskt intresse
eller annan teknisk artikel/mektips

◊ Minst ett styrelsemöte under verksamhetsåret skall vara
öppet för alla medlemmar
◊ Sektionerna ska uppmuntras att genomföra egna
aktiviteter. Se sidorna 10-11

◊ Klubben skall anordna fem utflykter under
sommarsäsongen och två klubbkvällar under
vintersäsongen

◊ Klubben skall uppmuntra till seriösa restaureringar av
veteranmopeder, gärna med renoveringsreportage i
klubbtidningen och/eller annan uppmuntran
◊ MopedBladet skall utkomma med 3-4 nr per år

MHRF-försäkringen är det önskvärda alternativet för våra veteraner
Club Victoria hade i slutet av januari 2020 ett möte med MHRF i Solna för att diskutera deras veteranförsäkring.
Vi som deltog var Lars Öhman, Stefan Tamm och Tommy Granholm
Klubben hade tagit initiativ till mötet för att kunna framföra våra synpunkter på hur försäkringen bör anpassas till våra medlemmars
behov. Styrelsen i Club Victoria ser helst att våra 354 medlemmar använder MHRF-försäkringen för sina veteraner.
Kortfattat var våra önskemål att all körning med veteranmoped ska innefattas av försäkringen samt att fotokravet tas bort för
trafikförsäkringen. MHRF tog till sig att diskutera hur de kan närma sig våra önskemål. Idag heter det att ”Fordonet ska ägas och
brukas uteslutande i nöjessyfte och får inte användas som bruksfordon”.
Vi anser att fordon som huvudsakligen används som bruksfordon inte ska anslutas till MHRF-försäkringen.
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Victoriamedlem! Du ska i höstas ha fått
MopedBladet nr 4.2019 i brevlådan. Det
handlade bl.a. om rostiga bensintankar.
Du ska dessutom ha fått ett tygmärke i
separat kuvert.
Hör av dig om du inte fått tygmärke eller
tidning. Många har ringt oss om att PostNord
har slarvat bort försändelserna.
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I ett tidigare nummer av MopedBladet hade vi en Ramblerannons från 50-talet med mopeder från Albert Öhman AB i Stockholm.
Då var det påhängarna Flink och Victoria FM38 som hade dekaltrimmats.
Nu har vi hittat annonser med kompletta mopeder med Ramblerloga - Vicky MS50/Vicky III i den vanliga duvblå färgen och Nymans
Autoped i grått och rött (modell 115, 117 och 118 med olika hjulstorlekar och med rem eller kedja).
Om Vickyn står det att den ”fordrar endast en kedja för kraftöverföring”. Men den har två kedjor…en för kraftöverföringen från
tramporna också... Har du haft eller har erfarenhet av Vicky III som Rambler? Hör av dig!
Även Rambler-Saxopeder av olika slag fanns på 50-talet. Mer om dom i ett kommande nummer.
Och för att göra det än mer förvirrat så har fabrikatet ”Rambler” använts till och från i olika tvåhjulingssammanhang.

____________________________________________________________________________________________________________________________

INTRESSANTA/VETTIGA/PRISVÄRDA/ MOPED-MC-KONTAKTER
Denna lista är i mångt och mycket ett resultat av våra medlemmars erfarenheter. De flesta firmorna har hemsida
◊ 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 - det mesta finns hos 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 och koppling till veteranfordon, tel 08 - 34 75 98
◊ Lackar mc/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 Victoriaklubbens hemsida, club-victoria.nu klickar du på
MOPEDDELAR och sedan på www.victoria-oldtimer.de och webshop. Under Suche skriver du aufkleber (dekaler)
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VÅRA SEKTIONER

◊ Sektion Bianchi-Aquilotto
Mats Lennstam är sektionsledare
◊ Stefan Tamm ska kanske bilda en ny sektion
Kreidler-Zündapp

◊ Sektion Rusch - Olle Leksell är sektionsledare
◊ Sektion FM38 - Donald Bertheau är sektionsledare

◊ Sektion Puch - Mats Nyberg är sektionsledare

◊ Sektion Sachs - Harald Walczok är sektionsledare

◊ Sektion Victoria - Mikael Axlund är sektionsleda
◊ Sektion Ciao – Tim Skillgate är sektionsledare

SEKTIONERNAS PLANER FÖR 2020
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Club Victoria kallar sig ju mopedklubben för alla veteranmopedister. För att leva upp till det har vi bildat
sektioner för ett antal fabrikat. Våra sektioner är till för dej som gillar ett visst märke.
Vill du följa med på en moppetur eller vad det nu kan vara - hör av dig till sektionsledaren!
Du som gillar ett annat fabrikat och känner dig manad att starta en sektion, hör av dig till Lars Öhman.
Kontaktuppgifter
Bianchi-Aquilotto
Ciao
FM38 o. andra…
Kreidler
Puch
Rusch
Sachs
Victoria

Mats Lennstam
Tim Skillgate
Douglas Bertheau
Stefan Tamm
Mats Ossa Nyberg
Olle Leksell
Harald Walczok
Mikael Axlund

070 492 6503
070 354 7880
070 896 8149
076 889 8976
08 760 7353
073 205 0565
070 511 6987
070 687 1643

bigmats@mac.se
skillgate@yahoo.se
ilmotor@hotmail.com
ste.tamm@gmail.com
ossanyberg@gmail.com
olle.leksell@gmail.com
bysmeden.i.hesselby@gmail.com
axlund.s@gmail.com

Här är sektionsledarnas planer för året
◊ Mats Lennstam om sektion Bianchi-Aquilotto:
Garagekväll samt en tur på Lidingö.

◊ Ossa planerar garagekväll + en runda med
sektion Puch

◊ Tims sektion Ciao samlar inte enbart dig som är
glad i Ciao utan också alla dess syskon och andra
derivat, som använder samma motor och
transmission. Därför är du välkommen som har eller är intresserad av - Piaggio Ciao, Boxer, Bravo,
Si, Boss, Grillo, Gileramodellerna CBA, Eco/EC1 och
Trend, samt Italjetmodellerna Tiffany och Pack 2/3.
Jag tänker arrangera en träff för oss lyckligt utvalda
någonstans i stockholmsområdet. Under tiden kan
jag försöka svara efter bästa förmåga på de frågor
och undringar ni har över vår sektions modellflora.

◊ Olle Leksell om sektion Rusch:
Den 19 januari i år upplöstes sällskapet
Ruschgubbarna; vi hade varken ordförande,
sekreterare eller någon annan som höll i rodret. Vi
beslöt då att gå med i Club Victoria och bilda
sektion Rusch. Vårt digra material om Rusch har nu
inkvarterats i MHS’ lokaler i Täby.
Sällskapets f.d. ordförande Jan Malmstedt som
skrivit boken Rusch - grabbarnas drömmoped
kommer med en artikel för MopedBladet.
Materialet på Ruschgubbarnas hemsida kommer
att länkas till vår hemsida.
Sektionen träffas den 18 maj 2019 för motorträff
för veteranfordon i Prästnibble, Färingsö samt på
Veterandagen på Skå-Edeby flygfält på Färingsö
17 augusti.

◊ Donald som bor i Småland har tillställt oss sina
tankar om sektion FM38:
Hitta andra med FM38 i närområdet, utbyta
erfarenheter och erbjuda mekhjälp. Hitta lokal.
Åkturer på sommaren ihop med andra
moppeklubbar med mera.
◊ Stefan om sektion Kreidler: Sektionen sover sin
Törnrosasömn, dock viss verksamhet i garaget kan
förekomma

◊ Haralds sektion Sachs samlas på Hässelby
Museum söndagen den 29 mars. Då är Nymans
Vänner inbjudna och Sachsmopedisterna kan
frottera sig med sina fränder.
◊ Micke tänker ta medlemmarna i sin sektion
Victoria på åkturer
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50 BUDGIVARE VILLE LIGGA PÅ TOPP
En medlem uppmärksammade mig för ett år sedan på en mycket dyr originaldel på Tradera, ett baklyse till Puch i originalförpackning. Kommer originaldelen att monteras på en Puch ? Nytillverkat kostar ungefär en femtedel på Puchverkstan.

____________________________________________________________________________________________________________________

STOCKHOLMSLUCIAN 2019 - MYCKET FOLK PÅ STAN
Det årliga Mopedluciatåget i Stockholm i Tårtans anda
Uppmaning på nätet: VI TRÄFFAS UNDER LILJEHOLMSBRONS SÖDRA FÄSTE KL 18.30 - TÅGET AVGÅR 19.00 13 DECEMBER. För
info: OSSA Nyberg 070-4944122
Rapport av färdledaren Mats Ossa Nyberg, tillika Victoriaklubbens kassör:
Mopedluciatåget 2019 avklarat. En liten vurpa, och nykterhetskontroll av farbror Blå. Närmare 40 tomtar vid start och ett
tjugotal vid målgång under bron igen. Konstant regn i 2 timmar.
Alla poliser var trevliga, mopedisterna var spiknyktra. Poliserna tänkte väl att kör man runt på moppe utklädd till tomte så är
man nog full. Att vi körde på gågatan, Drottninggatan verkade de inte bry sig om. Inget snack om trim heller.
Det var ovanligt kul i år. Mycket folk ute på stan. Sen hade jag Lembit som sällskap och vi åkte moppe hela vägen dit och tillbaks i
regnet. Dessutom tog vi en extra sväng på stan innan. (Ossa och Lembit bor i Barkarby respektive Sollentuna).

Slutmålet - Stureplan och svampen där vi hade regnskydd. Ossa med strut. Luciatåget stoppades av farbror Blå

MOPEDFROSSA
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Tommy Granholm, text och bild
Hässelby hembygdsförening kallade till Mopedfrossa i oktober för att låta oss återuppleva maj månads Harald Nielsen
Memorial. Träffen hölls i Hässelby museum.
och från en italiensk marknad. Ett femtiotal personer hade
Utanför hade ett antal gammelmoppar ställts upp. Inne
sökt
sig till muséet. För inträdet på 25 kronor fick man en
kunde vi fika och äta Bullens varmkorv och prata med
lott.
Det
visade sig att det var riktigt fina vinster, bland
kompisar och titta på muséets samlingar och lyssna på goda
annat
fanns
det två prenumerationer på tidningen MOPED
historier. Ett säljbord med moppegrejor hade ställts upp
och
en
hel
del
annat godis. Här är bilderna.
och i källaren visades rörliga bilder från Harald Nielsen 2019

Lars Öhman med en moppe till salu

Inger Andersson tog emot entréslanten som byttes mot en lott

Här såldes det moppegrejor och annat med motoranknytning

Fika, korv och snack. Ola Leksell drar en historia för Harald Walczok

Vi fick ett tips:

Info Benny Hellström tel 070 741 2954

Hemsida - googla: SMEJANNE MOPEDSTÄLL

Sid 14

DET VAR VARKEN RONNIES ELLER INGOS (EGNA) MOPPAR…

Tommy Granholm
Proveniens säljer. I nr 3.2017 hade vi en artikel om att moppar med ägarhistoria kan bli mycket dyra på auktion. Där fanns
bland annat en Monark La Strada som auktionsfirman deklarerade som ”troligen Ingemar Johanssons gamla moped”.
Men det var nog inte hans privata utan den som han poserade på 1958, i annonsen här nedan till vänster. ”Ingo” fanns som
synes med i andra Monarksammanhang. Att det blir så här beror nog på att någon medvetet övertolkar en annons och så är
stenen i rullning.

Ingo var kontrakterad av Monarkkoncernen

Så här skrev vi i MopedBladet nr 3.2017, ovan. Det skulle vi inte ha gjort.

Det var inte heller ”Ronnie Petersons moped”. Ronnie fanns inte med på någon Puchreklam och då är det lätt att dra
slutsatsen att det var hans egen moped. Jag blev uppmärksammad på falsariet av en läsare som var kompis med Ronnies bror
Tommy Peterson. Om jag hade googlat innan publiceringen så hade jag hittat detta:
◊ SYDÖSTRAN i Blekinge:
"Den gula Puch-mopeden av årsmodell 1970 hade Ronnie Peterson samma år fått av sina sponsorer Lundbolagen, som
importerade Puch till Sverige. En gammal reklamaffisch sällskapade mopeden i bioentrén med fraserna, "Vilken moped hade
du när du var 15, Ronnie Peterson? – Puch, så klart."
- Fast mopeden Ronnie hade haft som 15-åring, 1959, var röd, säger nuvarande ägaren Kjell Olsson.”
1970 fyllde Ronnie 26 år och då körde han nog inte moped. Och om Ronnie hade fått en moppe när han var 26, av en sponsor,
så kan den nog inte betraktas som ”Ronnie Petterssons moped”. Mopeden ifråga sägs ha stått på Ronnie Peterson Museum i
Örebro. Jag ringer upp brodern Tommy Petersson för att få uppgifter från källan:
Ronnie hade en röd Puch när han var femton och den hjälpte vår farsa honom att dra pluggen på. Ronnie åkte fast för polisen
flera gånger. Dom beslagtog cylindrarna. Sedan ville farsan inte att jag skulle ha någon moppe och så blev det.
Och jag är 99 % säker på att det inte fanns någon gul Puch på museet heller. Kolla med Michael på museet för säkerhets skull.
Jag får tag i Michael Olsson på Örebro länsmuseum som hade hand om Ronniemuseet:
Det har aldrig funnits någon Ronnie-moped på museet. Det enda jag erinra mig är att det fanns en sv/v bild av Ronnie sittande
på en moped, möjligen en Puch Dakota.

”Proveniens” - flaka ägd av en bror till en kändis. Höjer priset…

På Ronniemuséet fanns ett sv/v foto med
Ronnie på en Dakota, liknande detta foto

Våra nyaste VICTORIA-MEDLEMMAR - välkomna!

Sid 15

807 Per Johansson, Åkervägen 84, 121 33 Enskededalen. Tel 070 5101 100, mejl servilator56@gmail.com
Mopeder: Kreidler K50 1952, Novolette 1954, Svalan 1956, Monarped 1960 + några till
808 Anders Vestlund, Krokusvägen 31, 181 31 Lidingö. Tel 070 222 2949, mejl anders.vestlund@telia.com Moped Zündapp KS50 -73
809 Lars-Olof Lindberg, Kastanjegatan 10, 754 34 Uppsala. Tel 076 230 0270 mejl lolindberg60@gmail.com
Mopeder: Monarped -63, Husqvarna cykel-42 med Cyclemaster, Frej tandem
810 Börje Eriksson, Fredrik Jahns gränd 14, 131 36 Nacka. Tel 0708-726645, mejl bojeneriksson@hotmail.com
811 Lars Dahlbäck, Lillängen Beatelund, 134 61 Ingarö. Tel 070-4070834, mejl lasse.dahlback@gmail.com
812 Leif Karlberg, Humlegatan 3, 736 35 Kungsör. Tel 070 629 0516, mejl leifkarlberg2@telia.com. Har en Victoria FM38 påhängare
813 Gunnar Norlin, Risbylevägen 6, 194 54 Upplands Väsby. Tel: 072 300 3275, mejl gunnar.norlin@telia.com
Mopeder: Rusch, Zündapp mm
814 Adimir Muhic Törners Väg 24, 181 57 Lidingö. Tel 070-478074, mejl adimirmuhic@hotmail.com Moped Rizzato Callifone 1979-80
815 Nils Lundkvist Hyttvägen 3, 776 70 Vikmanshyttan. Tel 070 331 6665, mejl nisse_l@spray.se Moped Vicky IV 1958
816 Lars Söderstam, Holavedsvägen 7, 181 64 Lidingö. Tel 070 6848 191, mejl lars.soderstam@comhem.se Inga mopeder ännu
817 Sven Persson, Skogsmoravägen 7A, 192 48 Sollentuna. Tel 073 925 6204. Moppar: Superluxus 1960, Fram 1960, Vicky ms51 1957
818 Björn Lundberg, Backas väg 8, 770 14 Nyhammar. Tel 070-6982723, mejl bjorn.a.lundberg@tele2.se Moppe Victoria Vicky III -54
819 Kari Karppinen, Frölunda Sörbo 1 B, 196 93 Kungsängen. Tel 076 182 3893, mejl kari.karppinen48@gmail.com. Rex Royal ca 1958
820 Kristian Lindfors, Gränsnäsvägen 22 D, 02440 Bobäck Finland. Tel +358 45 1852543, mejl kv.lindfors@luukku.com
Mopeder Vicky ms51 1960 och en Pyrkijä från 1956
821 Göran Nilsson, Ringvägen 1, 182 46 Enebyberg, ”Ruschgubbe”

Medlemsmopeder. Nr 2 är en finsk Pyrkijä med HMW-motor

FRÅN VICTORIAKLUBBENS HEMSIDA
BENGT SÄLJER VICTORIADELAR i SUNDSVALL
En av våra medlemmar, Bengt Andersson utanför Sundsvall, har
ett stort lager av motordelar till både ”lilla” och ”stora” MSmotorn som han gärna säljer. Karossdelar är det ont om. Bengt
letar efter kromet på sidorna om verktygslådan bak till Luxus.
ß Se bilden till vänster
Bengt nås på 070-651 6996
bjorn.a.lundberg@tele2.se
”söker ett juste bakhjul till en Vicky III -54 med 44 kugg
bakdrev. Söker även en Bing 1/8/xx till samma moped”. Björn
söker även sidostöd eller centralstöd till samma moppe.
kenneth59@hotmail.se söker tanklock till Rex Stilmaster -62

hasse j /eva.joansson@gmail.com ”söker en hel- och
halvljusomkopplare till Vicky Luxus - Superluxus.
Hasse skriver även ”Har en Vicky Luxus som det fattas en hel
del detaljer på, bland annat söker jag efter kåpan som döljer
vajrarna framför styrhuvudet. Finns det någon på forumet som
vet var kåpan går att få tag på.”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bra att veta om Club Victorias forum på hemsidan
Forumet är ett sätt att få kontakt med andra veteranmopedintresserade, sätta in annonser om köpes och säljes bland annat. Pröva!
Att läsa i forumet är öppet för alla - du behöver inte registrera dig. Klicka på FORUM MEKTIPS KÖP&SÄLJ så kommer du in.
För att göra inlägg måste du vara registrerad på forumet. Kallas att bli medlem, men du blir bara ”forummedlem”.
Det är inte svårt och tar inte lång tid... Klicka på "Bli medlem" uppe till höger. Sedan kommer en procedur som det bara är att följa.
När registrerat dig så kommer du att kunna göra inlägg, ändra i dina inlägg, lägga in kontaktuppgifter, få mejl när någon svarar på dina
inlägg med mera. Det är viktigt att du antecknar ditt ANVÄNDARNAMN, dvs vad du vill kalla dig.
Vår hemsida hittar du om du googlar ”club victoria moped”
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Från SMC: Av Regeringens ändringar i Trafikförordningen framgår det att motorcyklar och mopeder undantas från samtliga
miljözoner. Regeringen ser alltså inte mc och mopeder som ett miljöproblem i Stockholm, där zonerna finns. Veteranfordon (äldre än
30 år) är undantagna från kraven i miljözon klass 2 vilket gör att cruisingar och liknande kan köra precis som tidigare.
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Aspnäsvägen 4, 177 37 Järfälla

Kom ihåg att meddela Victoriaklubben om du har flyttat
Posten eftersänder tidningen till dig i ett år men meddelar inte oss
Meddela oss även om du bytt mejladress eller telefonnummer så att vi kan nå dig

MopedBladet
Ansvarig utgivare är klubbens ordförande Lars Öhman, redaktör är Tommy Granholm
Kontaktuppgifter på sid 2
Text och bild där inget annat anges; Tommy Granholm
Klubbens hemsida www.club-victoria.nu
Citera gärna MopedBladet - ange Club Victoria som källa
Club Victoria är medlem i
MHRF/MotorHistoriska RiksFörbundet
MHRF är Transportstyrelsens remissinstans m.m.
MHRF bevakar politiska frågor och har kontakt med
myndigheter och organisationer.
Det är avgörande för att kunna bibehålla ett
rullande kulturarv i Sverige

MopedBladet kommer normalt ut tre gånger om året – i januari/februari, i april och på hösten
Om du inte får MopedBladet i brevlådan så hör av dig så skickar vi en ny tidning
Nästa MopedBlad kommer i april och innehåller preliminärt bl.a.
◊ Utdrag ur Rikspolisstyrelsens PM från 1981 ang. kontroll av moped
◊ Utdrag ur Cykel- och Sporthandlarnas riksförbunds prislista 1984. Sprängskisser och beteckningar med nära nog
samtliga moppar som såldes då
◊ Det fler Ramblerannonser
◊ 2020 års träffkalender
Vi vill gärna ha dina bidrag. Skriv t.ex. om din renovering - ditt fynd - och ta många foton !
Skicka till redaktören, Tommy G. senast 15/3 2020 för att komma med i nästa nummer.
Kontaktuppgifter finns på sidan 2
Om du inte tycker att du är bra på att skriva, gör det i alla fall! Redaktören redigerar, om du vill. Det är hans jobb.

