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Returadresse
Bergen Veteranvogn — Klubb
Postboks 929 Sentrum
5808 Bergen
www.bvkn.no
Org.nr: 991 074 023

Stabbesteinen
Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Februar 2017. Nr. 2
Neste medlemsmøte: Tirsdag 14. februar Sakset fra Bergen Kommunes side om Byantikvaren.
kl 19:00. Kafeen ved BTM.
Planen er at vi skal få besøk av Byantikvaren i Bergen som skal fortelle litt om sitt arbeide i Bergen
by. I skrivende stund er ikke avtalen helt i boks,
men medlemsmøte blir det uansett. Hvis Byantikvaren ikke kommer så blir det noe annet eller vi har
et kosemøte i februar også. Og denne gangen lover
vi å ha tebrød eller boller på plass!
”Byantikvaren er kommunens antikvariske faginstans, og står faglig ansvarlig for kommunens kulturminneforvaltning. Byantikvaren skal
som Bergen kommunes faginstans i antikvariske spørsmål, bidra til at Bergens historiske
kulturlandskap og egenart ivaretas, og at byen
opprettholder sin
status
som historisk bykjerene.”

Innkalling til
Generalforsamling i BVK
tirsdag den 14.03.2017.
Sted: Kommandantboligen,
Gravdal
Kl 19:00
Etter BVK sine retningslinjer må
alle forslag til
Generalforsamling ha vært styret i
hende innen 31.12.2016.
Styret

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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Forrige medlemsmøte. Informasjon om
sveising ved Victor Høiland.
Kafeen ved BTM
Mellom 30 og 40 medlemmer hadde funnet
veien til BTM denne januarkvelden for å få
høre litt informasjon om sveising for hobbyfolk.
Victor brukte sin egen bilentusiasthistorie
til å dra oss fint igjennom mange aspekter
ved sveising på gamle biler. Han fokuserte
både på type sveis og gikk ganske kraftig
inn på dette med sikkerhet. Det er et sørgelig faktum at det har brent opp en del entusiastbiler i Norge pga sveiseglør som har
ligget igjen etter jobben er gjort om kvelden. SJEKK ALLTID NØYE FØR DU
GÅR. Slå gjerne av lyset og se om noe gløder.
Vær også forsiktig med vinkelsliper. Det er
et farlig verktøy og må brukes med godt
med verneutstyr. Kan du klare deg uten så
gjør det.
At dette var et tema som fenget merket vi
lett, da det måtte hysjes en del på folk som
starte entusiastiske diskusjoner ved sine
egne bord. Hyggelig det, men neste gang;
Vent til foredraget er over.
Vi håper på å kanskje kunne fått en praktisk sesjon en gang, men er i skrivende
stund litt usikre på hvordan det skal gjennomføres.

Vi takket Victor for et fint foredrag og han fikk
selvsagt noen klubbeffekter, og svarte med å melde
seg inn klubben på stedet!
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Mercedes L3500
Bilen er en Mercedes-Benz L3500 1952 levert ny fra Brødrene Algaard.
Hvem som har laget påbygget har vi ingen informasjon om.
Kanskje noen av klubbens medlemmer vet dette eller hvilke farger Fana Bergen brukte? Det ser ut som den er tre-farget.
Bidet kommer fra arkiv Bertel O. Steen Bergen AS / Brødrene Algaard

Redaktør/Layout for BVK:
Lars Olav Lofthus
Print: Allkopi

Øyvind Vevle

Formann:
John Gaute Kvinge
Mob: 92620940
jgkvinge@broadpark.no

Styret i BVK
mars 2016—mars 2017

Nestformann:
Richard A. Riim
Mob: 90175022
richard@riim.no
Kasserer:
Kjell Røen
Mob: 48187716
kroeen@online.no
Sekretær:
Lars Olav Lofthus
Mob: 47611283
laoll@online.no
Styremedlemmer:
Marius Jørgensen
Under er salgs-protokoll på lastebilen fra 1952. BOS har faktisk bøker tilba- Mob: 91666618
ke til 1939.
joma@jbv.no
Harald Gjone
Mob: 41673689
ha-gjone@online.no
Varamedlemmer:
Geir Mehl
Mob: 93468422
geir.fysio@hotmail.com

Arve Moen
Mob: 90840442
armoen@online.no
Øyvind Vidar Vevle
Mob: 91777478
vidar.vevle@online.no
BESIKTNINGSMENN FOR LMK FORSIKRING I BERGEN VETERANVOGN KLUBB:
Svein Wilfred Farsund, Bjørndalsstølen 47, 5171 Loddefjord, tlf. 55 50 07 09 el. 90 11 10 16
Richard Riim, Ladegårdsgaten 59, 5033 Bergen, tlf. 55320204 el. 90175022
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BVK klubbeffekter
Effekter som ikke er avbildet:
T-skjorte: kr. 60,BVK flagg/vimpel: kr. 150,BVK nøkkelring: kr. 30,Det planlegges følgende innkjøp,
som da vil komme for salg våren
2017:
•
Krus
•
Dekktrykkmålere
•
Nye nøkkelringer
•
Caps

Pique skjorte: kr. 125,-

T-skjorte: kr. 50,- Sydvest: Utsolgt

Jakkemerke: kr. 60,-

Genser med ny logo: kr. 350,-

Fleecejakke: kr. 400,-

Klistremerke: kr. 10,-

Pins: kr. 30,Vognmerke: kr. 300,Paraply: kr. 150,-

Dette er nå en oppdatert liste også prismessig. Effekter som ikke står
nevnt her er enten utgått eller utsolgt.
Effekter kan kjøpes ved våre medlemsmøter eller bestilles hos
effektansvarlig Gunnar Haukeland. Tlf. 95997242
E-mail: gu-hauke@online.no
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til…..). Underveis skisseres målene/tiltakene for
transport bl.a. til å være:
Da er årets tøffeste vinterInnføre nullutslippssone i deler av Bergen senmåned forbi og vi nærmer
trum innen 2020, og gjøre hele sentrumsoss med stormskritt sesongsområdet til nullutslippssone innen 2030
tart! Men, vinter og vinNullutslippskjøretøy
skal alltid ha gunstigere
ter…… I går, 4.februar
ordninger enn kjøretøy med utslipp
hadde jeg den store glede av
Alle
nye personbiler skal være fossilfrie fra
å hente Thunderbirden min
2025 !
hos Gunnar Fiksdal etter full
Det
haster
derfor med å få myndighetene til å innse
overhaling av automatkassen. Og ja, det var vår i luften og kjøreturen forløp at det må etableres særordninger ift det å bevare en
levende kjøretøyhistorie – hvis ikke blir alle våre
seg faktisk talt som på en hvilken som helst
biler
etter hvert stående å støve ned enten i en gara«normal bergensk sommerdag» med 10-11 varmesje eller i beste fall på et museum. Det er derfor å
grader og delvis sol. Kanskje vi skal bidra med å
pøse ut enda litt mere CO2, NOX og annet klimaut- håpe at de landsdekkende kjøretøyorganisasjonene
fordrende materiale fra vår bilpark, så blir det kan- som LMK og Amcar klarer å sikre hensiktsmessige
rammevilkår for vår hobby, men ikke minst ift det
skje kjøresesong året rundt her i Bergen?
å ta vare på den kulturarv som vår
hobbyvirksomhet representerer.

Formannen har ordet.

Uavhengig av dette – når våren
kommer er det viktig at vi bruker
og stolt viser frem våre kjøretøy
slik at både folk flest og våre politikere med selvsyn kan få se og
oppleve hva vi holder på med og
hvilken innsats som legges ned for
på privat initiativ å ivareta denne
kulturarven.
Da ønsker jeg dere alle en fortsatt
riktig god «vinter» og så sees vi på
førstkommende medlemsmøte den
14. februar.
Hilsen John Gaute
Spøk til side - vi vet at utfordringsbildet for oss bilfrelste faktisk talt kan bety at det blir dårlig tilgang
på drivstoff i fremtiden, og hvis det blir å oppdrive
så blir det sannsynligvis ganske så kostbart. Videre
vil vi kanskje også bli utestengt fra sentrale byområder, få høyere avgifter osv. Trusselbildet er der,
og det grønne skiftet med overgang fra fossilt drivstoff til miljøvennlige alternativer som elektrisk
drift, hydrogen, biodrivstoff vil utfordre vårt arbeid
med å ta vare på den kjøretøyhistoriske kulturarv.
Her lokalt så vedtok bystyret i Bergen «Grønn strategi» høsten 2016. Et sentralt element i denne er
forholdet til transportsektoren. Målet er å redusere
omfanget av transport med klimautslipp slik at Bergen skal være fossilfri innen 2030 (det er bare 13 år

BVK’s websider
De som er inne på Internett har nok sett at BVK
fikk opp nye websider. Dessverre har ikke ting blitt
helt som forventet. I skrivende stund er det en uavklart situasjon som kan ende med at vi går tilbake
til våre gamle websider. Vi har derfor ikke gitt ut
innlogging bortsett til noen få som var kjapt ute. Vi
regner med å ha oversikt over situasjonen, enten til
medlemsmøtet 14. februar, eller i alle fall til neste
Stabbesteinen. Som nettbruker vil du få denne
Stabbesteinen på de nye sidene, da det er de som er
operative nå.
Styret beklager hvis dette har medført problemer
for våre medlemmer.
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