
Säsongen 2015 Ett år med stora arbetsinsatser.
2015 är nu snart slut och vi går in i 2016 med nya krafter som vanligt. Föreningens bas våra medlemmar, 
medlemsföretag och sponsorer är ryggraden i föreningen.  

Vad har hänt under 2015 ett vanligt arbetsår.
Vi har nu avslutat köpet med Ljungby kommun av tomten bakom museet. Vi har dessutom fyllt ut den 
och färdigplanerat den. Museet har fått en ljus och fin framtoning och dessutom 1300 kvadratmeter 
större utställningsplatser.
Motormuseet har inretts med panelade väggar och hyllor. Hyllor och väggar är fyllda med fina sevärdheter, 
vilket ger oss ett nytt utställningsmål för besökarna.
Utsmyckning av 50 talsfiket har fortsatt under året men kommer aldrig att bli färdigt.
Under året invigdes vår strövstig etapp 1. Vilken tillgång för alla motionärer, en fantastisk miljö genom 
skogen med vattendrag, spångar, eftersom stigen passera vattnet två gånger och på halva sträckan finns 
grillplatsen.

Nytt för 2015 Veteranmarknad
2015 startade vi ett nytt evenemang nämligen veteranmarknad sista helgen i maj månad. Detta evenemang 
skall vara återkommande varje år. Vår veteranmarknad skall endast ha knallar som marknadsför 
veteranprylar, vilket marknaden efterlyser. Tyvärr var inte vädrets makter med oss så det blev ingen succé 
detta år, men vi återkommer. Samtidigt körde vi ett mopedlotter som gav oss klirr i kassan trots vädret. 

Museets Vänner ( Teknikens Vänner )
Museets Vänner som på olika sätt stötta föreningen fortsätter sitt arbete. Renoveringen av vår REO 
lastbil från 1930 slutförs under 2015. Vår publiksucce’ den 4 cylindrig tvåtakts tändkulemotorn är 
färdigrenoverad vissa justeringar återstår dessutom slutfasen av byggnationen runt om den. Vi har 
dessutom renoverat en traktor Fordson  ¨Höglundare¨ modell 1949 under året. Traktorn skänktes av 
Bengt Magnusson och Bernt Johansson.
Nu startar renoveringen av vår  Lokomotor. Det är en ångmaskin som förr drog sågverk, tröskor m.m. 
som vi fått av Svetruck   dessutom fick vi en dieselmotor av stora mått också av Svetruck. En MAN V 16 
på 1200HK som också skall iordningställas under 2016. 

Öppettider
Våra öppettider har varit som förra året Lördagar och Söndagar 13.00 – 16.00 under sommarmånaderna 
och fordonsträffar Onsdagar 18.00 – 21.00 också under sommar -månaderna. 
Nostalgidagen 9/8 blev åter en lyckad dag.

Ny säsong 2016 – Vad händer
Under 2016 hoppas vi kunna förbättra gårdsmiljön så att bensinstation, motorförråd och museet binds 
samman i en mysig miljö. Ett spännande projekt.
Nya förändringar runt museet kommer också att ske, En boulebana kommer också att göras.

OBS! Glöm inte medlemsavgiften! 
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