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Ännu en gång får SMC Uppsala stå 
som värd för ett årsmöte i Sveriges 
MotorCyklisters historia. Det är ju inte 
första gången och kanske inte heller 
den sista...

Och nu är det är inte vilket årsmöte 
som helst. Vi är oerhört stolta över att 
ha fått uppdraget att arrangera orga-
nisationens 50-årsjubileum med allt 
vad det innebär.

Vi har på denna stora ort hittat bra 
boende och fina middags- och mö-
teslokaler. Dessutom har vi ordnat en 
bra lösning för er att förflytta er mel-
lan platserna när ni parkerat er MC. 
En större ort har också fördelar med 
ett jätteutbud av restauranger och ak-
tiviteter.

Samtidigt som vi har vår jubileums-
middag på lördag, arrangeras Kul-

turnatten i Upp-
sala. Det är ett 
jätteevenemang 
med massor av 
dansuppvisningar 
och musikarrang-
emang i hela cen-
trumområdet där 
många av gatorna 

är avstängda för trafik. 

Om du är intresserad av äldre bilar el-
ler motorcyklar eller saknar något till 
din NV 1953 så har du ett gyllene till-

fälle att hitta delar. På lördag 14 sep-
tember är det Uppsala Marknad strax 
utanför Uppsala. Det är en av landets 
största marknader för begagnade bil- 
och mc-delar.

Men det är klart att vi vill att du provar 
på flera av våra specialgjorda aktivite-
ter för motorcyklister, oavsett om du 
gillar Knixkurs på Rörken eller en gui-
dad tur till Forsmarks Kärnkraftverk. 
Du kan läsa mer om alla aktiviteter 
längre fram i foldern.

Infodisken vid Scandic Nord är vår 
huvudbas under jubileumsveckan, 
oavsett var du bor under jubileums-
dagarna. Den är öppen större delen 
av dygnet och där finns kartor och 
infomaterial om restauranger och be-
söksmål under jubileumsveckan.

Vid Scandic Nord finns också möjlig-
het att provköra några av de bästa 
motorcyklar som finns.

Än en gång - hjärtligt välkommen till 
Uppsala och SMC:s jubileumsvecka!

SMC Uppsalas jubi-
leumsgrupp/
Roger Söderbom, 
ordf i SMC Uppsala

Hej och välkommen till Uppsala!
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per@lellesmc.se
018-129566

daniel@lellesmc.se
018-156002

stefan@lellesmc.se
018-156005

stefan@lellesmc.se
018-156005

NYMANSGATAN  6  UPPSALA  018-156000

Välkommen  - passa  på och besök



SERVICE UNDER JUBILEUMSVECKAN
Här ser du en översikt av vår medlemsservice under jubileumsveckan

Informationsdisk
Vid Scandic Nord finns en infodisk 
från onsdag 11 september tom sön-
dag 15 september. Där du kan hämta 
betalda måltidskuponger,  kartor och 
annat infomaterial. På fredag och lör-
dag före middagarna, flyttar infodis-
ken till Uppsala Konsert & Kongress. 
Se vidare öppettider under respektive 
dag på sidan 14-20. Vi reserverar oss 
för ev ändringar av tiderna.

Aktiviteter
Har du inte redan gjort intresseanmä-
lan till någon av våra aktiviteter, kan 
du göra det vid infodisken.

Telefonnummer till boende
Har du tappat bort telefonnumret till 
ditt boende så är det
Scandic Nord              018-495 23 00
Hotell Uppsala            018-480 50 00
Fyrishov Stugby          018-727 49 60

MC-Transport
Vid Scandic Nord finns det en bil med 
transport om du skulle få fel på din 
mc och behöver hjälp. I bilen finns di-
verse verktyg, bensin, olja mm.

Verkstad
MC-verkstad kommer att finnas öp-
pen under jubileumsdagarna 11-14 
september hos 
Lelles MC: spec Honda,Triumph,KTM
Sulas MC: spec Suzuki,Kawa,Victory 
JHAM: det mesta

Drivmedel
Det finns en Statoilstation 50m i di-
rekt anslutning till hotell Scandic 
Nord. 300m söder om hotellet finns 
Preem, OK/Q8 och Shell (och ytterli-
gare en Statoil).

Servicenummer
Under jubileumsveckan finns det ett 
servicenummer som du kan ringa om 
du har frågor eller behöver ha hjälp 
med transport, mc-delar eller liknan-
de. 
Servicenumret är 0765-604850

Busstransporter
De flesta transporter i/kring Uppsala 
gör du troligen på din egen mc (eller i 
bil). Men det finns tillfällen när du vill 
parkera din mc och besöka Uppsala 
Centrum. 
Alldeles intill Statoil-stationen vid  
Scandic Nord finns busshållplats. 
Buss nr 2 tar dig enkelt fram och åter 
till centrala Uppsala på bara några 
minuter. Du kan köpa Besökskort för 
bara 60kr så kan du åka så mycket 
buss du vill 11-15 september. Tidta-
bell finns på respektive hotell. Dagtid 
går bussen varje kvart.

Taxibolag
Det finns 3 stora taxibolag i Uppsala:
Uppsala Taxi  018-10 00 00
Taxi Kurir  018-12 34 56
Taxi Direkt    018-711 711
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Farfar sa alltid att en kopp gott kaffe ska vara het som en flickas 
kyss den första dagen. Söt som hennes kärlek den tredje dagen. 
Och svart som moderns förbannelse när hon får reda på det.

Vi i familjen Lindvall har rostat kaffe i snart fem generationer.

Sponsorer till SMC:s 50-årsjubileum
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Sulas MC
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Road Book MC-turer
Hela Uppland är fyllt av trevliga mc-
vägar i bra skick. Under ditt besök 
i Uppsala kommer det att finnas 
många möjligheter att på egen hand 
prova på några av de allra bästa. 

Vi har gjort ett antal roadbooks som 
är lite olika långa och alla utgår från 

Scandic Nord i Uppsala. De finns i pap-
persformat i vår infodisk vid hotellet.

Från hemsidan www.smcuppsala.se 
kan du ladda ner GPS-tracks.

•Roadbook Roslagen
•Roadbook Norr
•Roadbok Väster
•Roadbook Öster
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MC-Butiken för 
dig och din hoj!

Uppsala 018-39 52 80     Strängnäs 0512-33 11 50

www.sulas.se
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SMC:s officiella födelsedatum är 21 
april 1963 då en samling motorcyklis-
ter träffades i samband på mc-mäss-
san i Göteborg.

Kent Barroll på mässan i Göteborg 1964
(bilden lånad från Classic Bike)

Från början var det mest för att skicka 
information om mc-träffar mellan 
klubbar och medlemmar men ganska 
snart blev det en intresseorganisation 
för motorcyklisterna som nu är en av 
världens största.

Redan 1964 blev det mera organise-
rat och organisationen fick sina första 
stadgar och inriktningen att ”tillvarata 
motorcyklisternas intressen”.

Som medlem i SMC har du i MC-Folket 
kunnat följa de olika ordförandenas 
berättelser om organisationens histo-
ria. Alla berättelser och mycket annan 
SMC-historik finns i boken om SMC, I 
hojåkarnas tjänst som har skickats ut 
till alla medlemmar i sommar.

Uppsalas betydelse för SMC
Uppsala har, liksom många andra or-
ter, betytt en hel del för vår organisa-
tion. Här är några exempel:

”Miljöprofessor” Staffan Westerlund 
från Uppsala var en av SMC:s första 
sekreterare. Det var han som, tillsam-
mans med en professionell advokat, 
såg till att SMC fick sina första stad-
gar.

Staffan Westerlund från Uppsala 1964

SMC:s 50-årsjubileum 2013
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Organisationens tidning SMC-bladet 
trycktes (kopierades) i Uppsala under 
flera år i slutet av 60-talet. En av spon-
sorerna hette (och heter fortfarande) 
Lennart Westin. 

Våren 1971 flyttade SMC-kansliet 
från Västerås till Uppsala. Det börja-
de i en källarlokal på Studentstaden. 
När Östra Aros MCK fick sin klubblo-
kal i Stångby hösten 1971, blev SMC 
hyresgäst på övervåningen. 1974 flyt-
tade kansliet till registratorns bostad 
i Vaksala. 

1977 fick kansliet en egen lokal på 
Skomakargatan inne i Uppsala. Inn-
an kansliet flyttades till Mora 1981, 
hade organisationen fått tre anställda 
arkivarbetare och Stig Bjucken Björk 
som ny anställd kanslichef. 

Medlemsantalet under åren i Uppsala 
ökade från 1200 till drygt 11000!

 

SMC:s årsmöten har några gånger ti-
digare varit förlagda i Uppsala eller i 
närheten:
* 1973 (10-årsjubileum) Gamla Uppsala
* 1982 vid Östa Camping i Tärnsjö
* 2005 på Uppsala SlottSMC-bladets julnummer 1966

SMC:s kansliknutte Roger Söderbom 
adresserar SMC-bladet 1977

Styrelsen vid podiet på årsmötet 1982

Servicetelefon 0765-604850
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SPECIELLA ERBJUDANDEN FÖR DIG SOM 
BESÖKER UPPSALA DEN HÄR VECKAN

Under vecka 37 gäller dessa erbjudanden för alla SMC-medlemmar mot upp-
visande av medlemskortet:

RESTAURANT & FESTVÅNING
PIZZA - KEBAB - PASTA - SALLAD
10% rabatt under vecka 37 för 
SMC-medlemmar

Du som är SMC-medlem och bor på Hotell Upp-
sala under vecka 37 kan köpa förköpsbiljetter till 
Centrumgaraget för 100kr/dygn (ord pris 140kr) 

Med Besökskortet från UL för 
bara 60 kr åker du så mycket 
stadsbuss du vill 11-15 sep-
tember. 

Besökskortet köper du i SMC:s Infodisk 
under jubileumsdagarna.

Behöver du hjälp? Ring Servicetelefonen 0765-604850

bjuder medlemmar på gratis Knixkurs på Rörken fredag 13 septem-
ber kl 10-14. Anmälan öppnar kl 09.00. Erbjudandet är värt 200 kr.

Vill du bara prova på att köra ett pass, är du välkommen till Rörken 
mellan 14-17. Det är givetvis gratis. Läs mer om Knixkurser på Rör-
ken på sidan 18  eller på www.smcuppsala.se
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Provkörningshojar från...
Under fredagen 13:e (och eventuellt under lördagen 14:e) september 
finns det provkörningshojar utanför hotell Scandic Nord från

Dessutom visar Ovanliga Klockor och Event-MC en del av sina varor.

finns att titta på men är inte provköringsbar

1. Biotopia 
2. Botaniska Trädgården
3. Bror Hjorts Hus
4. Carolina Rediviva
5. Evolutionsmuséet
6. Uppsala Slott
7. Fyrishov 14. Linnéträdgården
8. Gamla Uppsala

Platser på kartan på nästa uppslag:
13. Linnés Sävja
16. Gustavianum
24. Turistbyrå
25. Uppsala Universitet
26. Upplandsmuséet
27. Uppsala Domkyrka
28. Uppsala Konsert & Kongress
29. Uppsala Resecentrum
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ONSDAG 11 SEPTEMBER
Information 
Infodisken på Scandic Nord är be-
mannad 18.00-20.00. Före och efter 
det hämtas betalda måltidsbiljetter i 
hotellets reception. 
Uppge beställarens namn.

Fakta om Forsmarks Kraftverk
Var sjätte kilowattimme el som för-
brukas i Sverige kommer från Fors-
marks tre reaktorer.  

Forsmark har tre kokvattenreakto-
rer. De fungerar som jättelika vat-
tenkokare. Vatten hettas upp och 
blir till ånga som driver en turbin. 
En generator omvandlar sedan rö-
relsenergin till el.

Forsmark är Sveriges yngsta kärn-
kraftsanläggning. Samtliga reakto-
rer togs i drift på 1980-talet. Fors-
mark 1 togs i kommersiell drift 
år 1980, Forsmark 2 år 1981 och 
Forsmark 3 år 1985.

Mer info om kraftverket finns på
http://www.visitforsmark.se/om-
forsmark/forsmarks-kraftverk/

TORSDAG 12 SEPTEMBER
Information
Infodisken på Scandic Nord är be-
mannad 10.00-20.00. Före och efter 
det hämtas betalda måltidsbiljetter 
i hotellets reception. Uppge beställa-
rens namn.

Egna turer i Uppland
Se vidare sidan 6.

Torsdagstouring
Om du är sugen på en kortare kvälls-
tur efter ankomsten till Uppsala så 
har Östra Aros MCK en kortare tur 
till Peter Jezewskis (fd Boppers) ny-
öppnade krog intill Sulas MC, knappt 
20 km utanför Uppsala. Turen startar 
strax efter 18.00. 
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Egna turer i Uppland
Se vidare sidan 6

Behöver du hjälp? Ring 
Servicetelefon 0765-604850



KORTEGEKÖRNING
Strax före jubileumsårsmötet 14 sep-
tember, arrangerar SMC Uppsala en 
kortege med motorcyklar från hotell 
Scandic Nord till Vaksalatorg. Bilå-
kande motorcyklister är inte tillåtna 
i kortegen... För dig som aldrig varit 
med i en kortege, kan det vara bra 
med lite tips. 

Kortegen kommer att ledas av Upp-
salapolisen och några mc-ordonnan-
ser från Östra Aros MCK kommer att 
hjälpa till vid några korsningar efter 
färdvägen. Trafikljusen som vi passe-
rar kommer inte att vara avstängda.

Eftersom det pågår aktiviteter med-
Kulturnatten är delar av centrala Upp-
sala avspärrat, där vi inte kan köra.

Syftet med vår kortege är att samlat 
ta oss till Uppsala Konsert & Kongress 
i lugnt tempo, samtidigt som vi visar 
upp oss för alla  Uppsalabor efter kor-
tegevägen.

- Kl 10,30 AVGÅR kortegen från hotell 
Scandic Nord. Då ska du vara körklar 
på hojen.
- Följ anvisningar från kortegeansva-
rig.
- Kör ut på Gamla Uppsalagatan och 
placera motorcyklarna två och två i 
bredd.
- Kör så nära framförvarande du kan 
med tillräckligt säkerhetsavstånd. 
- Försök håll ihop kortegen så gott det 
går för att slippa problem vid kors-
ningarna. Det är många som vill foto-
grafera och då är det inte roligt med 
stora luckor i kortegen.
- Bullra inte onödigt mycket. 
- Behåll din plats i kortegen hela vä-
gen. Omkörningar under kortegevä-
gen är förbjudet. 
- När vi kommer fram till parkeringen, 
följer du anvisningar från våra parke-
ringsvakter i GRÖNA CREW-VÄSTAR.
- När du parkerat din mc är det 
lunchuppehåll. Se listan över närlig-
gande restauranger om du inte redan 
bokat lunch på UKK.
- SMC Uppsala har parkeringsvakter 
tills årsmötet är över. 
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Besöker du UKK på andra tider: 
se parkeringstips på sid 17



FREDAG 13 SEPTEMBER
Information
Infodisken på Scandic Nord är be-
mannad 08.00-16.30. 
Mellan kl 17.00-19.00 kan betalda 
måltidsbiljetter hämtas i östra entrén 
på Uppsala Konsert & Kongress.

Provkörning
Utanför hotellet vid Scandic Nord 
kommer det att finnas möjlighet att 
prova många mc-märken och model-
ler. På sid 11 ser du vilka det är.

Guidad tur till Vallonbruken
Kl 09.00 Avfärd till Vallonbruken i 
Österbybruk. Samling vid GUL skylt 
vid Statoil-stationen. Se mer info om 
vallonbruken på sid 22

Guidad tur till Forsmark
Kl 09.00 Avfärd till Forsmarks Kärn-
kraftverk för föranmälda deltagare. 
Samling vid GRÖN skylt vid Statoil-
stationen. Se mer info om Forsmark 
på sid 14

Grustur på Uppländska vägar
Kl 09.00 Grustouring på Uppländska 
vägar under ledning av några duktiga 
SMC-instruktörer. Samling vid BLÅ 
skylt vid Statoil-stationen.

Guidad tur till Uppsala Slott
Kl 15.00 Avfärd till Uppsala Slott där 
det blir rundvandring och berättelser 
om Gustav Vasa. Inträde 40kr, biljet-
ter finns vid vår infodisk. Samling vid 
RÖD skylt vid Statoil-stationen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsa-
la_slott 
http://www.vasaborgen.se/vasa-
berattelser.htm

Knixkurs på Rörken 
Kursen pågår kl 10.00-14.00 och an-
mälningen är öppen mellan 09.00-
10.00. SMC Uppsala bjuder på kursav-
giften denna dag (värt minst 200kr).
Läs mer om Knixkurser på infoblad 
som finns i vår infodisk eller på sidan 
21.

Vid Rörken finns kiosk där du kan 
köpa Knixburgare, korv, dricka och en 
del godis.

Prova-på-aktivitet på Rörken
Mellan kl 14.00-17.00 har du möjlig-
het att prova på ett körpass eller två 
för att känna hur det känns. Det kos-
tar givetvis inget att prova.

Jubileumsutställning
Från kl 12.00 finns det en utställning 
på bottenvåningen inne i UKK-hu-
set där vi visar bilder och annat från  
SMC:s 50 första år.

Se på nästa sida vart du parkerar din 
mc intill UKK-huset.
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Egna turer i Uppland
Se vidare sidan 6.

Middag på UKK
Kl 19.30 (insläpp från 19.00) på fre-
dagkvällen blir det gemensam mid-
dag och hejdundrande partystämning 
med livemusik med Örebro All Stars. 
Räkna med en del bus under kväl-
len...

Behöver du hjälp? Ring Servicetelefonen 0765-604850
17

Här parkerar du din motorcykel
Här intill ser var 
du parkerar din 
motorcykel runt 
Uppsala Kon-
sert & Kongress i 
samband med ju-
bileumsveckan.

På lördagen un-
der årsmötet på-
går andra aktivi-
teter på det stora 
torget intill UKK 
och vi parkerar i 
kvarteret intill.

Åker du bil, finns 
det flera stora 
parkeringar, bl a 
Centralgaraget 
vid Uppsala Rese-
centrum.
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LÖRDAG 14 SEPTEMBER
Information
Infodisken flyttas till Uppsala Kon-
sert & Kongress och är öppen 09.00-
12.00 samt 16.00-20.00. Då kan be-
talda måltidsbiljetter hämtas i östra 
entrén.

Provkörning (eventuellt)
Utanför hotellet vid Scandic Nord 
kommer det att finnas möjlighet att 
prova många mc-märken och model-
ler. På sid 11 ser du vilka det är.

MC-Kortege genom Uppsala
Kl 10.30 avgår en kortege för motor-
cyklar från hotellet vid Scandic Nord 
till MC-parkeringen vid Vaksala Torg. 
Kortegen leds av Polisen i Uppsala 
med hjälp av ordonnanser från Östra 
Aros MCK. Bevakad MC-parkering 
finns hela eftermiddagen.
Läs mer om kortegekörning på sid 15

Lunchuppehåll
Ca 11.30-12.30 blir det lunchuppe-
håll. Då äter du förbokad lunch på 
UKK eller på något annat närliggande 
matställe. Inom 100m från UKK finns 
det några att välja på:

1.Amazing Thai, Salagatan 20
2.Bei Shang, Vaksalagatan 19
3.East City, Vaksalagatan 19
4.Tilltugg Tapasbar, Vaksalagatan 24
5.Berno´s, Vaksalagatan 24 A
6.Högmans Brasserie, Vaksalag 24 A
7.Mikaku Sushi, Vaksalagatan 32
8.Broströms Cafe, Roslagsgatan 1
9.Lucullus, Roslagsgatan 2

Medlemskontroll & utställning
Kl 12.00 börjar medlemsregistrering-
en inför mötet. När du fått ditt röst-
kort, kan du besöka jubileumsutställ-
ningen på bottenvåningen

Årsmötet
Kl 13.00 börjar årsmötet. Kommunal-
rådet Cecilia Hamenius hälsar SMC 
välkommen till Uppsala.

Vem som håller i klubban under mö-
tet bestäms på mötet.
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Jubileumsmiddag
Kl 19.30 drar vi igång jubileumsmid-
dagen (insläpp från 19.00) i festsalen 
på UKK med hjälp av konferencierer-
na Maria Lindstedt & Lisa Lager.

Efter middagen står åter Örebro All 
Stars på scenen och spelar lugn och 
bra musik för dig som vill röra på be-
nen.

Kl 23.00 kliver Kenneth & The Knut-
ters upp på scenen för sitt (med 
största sannolikhet) allra sista fram-
trädande. Då har vi öppnat dörren för 
eftersläpp (ca kl 22.00) som kostar 
100kr för medlemmar som inte bo-
kat middag.

När du känner för det, finns buss nr 2 
(i riktning mot Östra Nyby) som snabbt 
tar dig tillbaka till Scandic Nord. Bus-
sar går minst varje halvtimme.

Du som ska till Fyrishovs Stugby, väl-
jer buss 14 från korsningen Vaksa-
lagatan/Kungsgatan ca 150m från 
UKK.
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SÖNDAG 15 SEPTEMBER
Information
Infodisken på Scandic Nord är be-
mannad 09.00-14.00. 

Rörken stängt
Trots att det är söndag och borde vara 
kursdag på Rörken, har vi stängt den-
na dag för att sätta oss ner och sum-
mera helgen.

Behöver du hjälp? Ring Servicetelefonen 0765-604850

UTVÄRDERING JUBILEUM
Du som besökt Uppsala och Jubileumsårsmötet de här dagarna, är 
välkommen med synpunkter, både glada tillrop och förbättringsför-
slag. Skicka ett mail till info@smcuppsala.se.

Vi ses nästa år
Vi ses väl igen på årsmötet nästa år. 
Vart det blir, meddelas i helgen.

Tack till alla!
Tack alla inblandade medlemmar och 
frivilliga funktionärer, sponsorer och 
samarbetspartners som sett till att 
det blev så bra som vi tänkt oss. Utan  
er hjälp hade vi inte klarat allting...

Några av SMC:s funktionärer på Rörken
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Samlingsplats & Kurvteknik sen 80-talet
Längst in på motorsportområdet Rör-
ken finns en gokartbana där motor-
cyklister har samlats på måndagar 
under sommaren sedan tidigt 80-tal 
för att träna körteknik. Kartingbanan 
är 880 m lång och är tekniskt krävan-
de, dvs helt perfekt för en fortbildning 
i kurvteknik. Sedan många år finns 
ett samarbete mellan SMC Uppsala 
och Östra Aros MCK om verksamhe-
ten på Rörken.

Rörken Motorsportområde ligger ca 
10km Ö om Uppsala efter väg 288 
mot Östhammar. 

Medvetenhet och färdighet
På Rörken tränar vi på att öka din 
riskmedvetenhet och din färdighet 
att hantera din motorcykel. Då får du 
ökade säkerhetsmarginaler och ökad 
körglädje. Det kan vi göra även om 
hastigheterna inte blir så höga. Man 
kan se alla typer av motorcyklar på 
banan. (Speciellt nybörjare och åter-
fallsknuttar/knuttor är extra välkom-
na.) Alla tas om hand av utbildade 
instruktörer och deltagarna delas in 
i lämpliga grupper. Ett körpass är 15 
minuter långt och under en normal 
kurs sker ett körpass per timme för 
respektive grupp.

Samlingsplatsen
Eftersom vi har en välsorterad kiosk 
med hamburgare och korv har Rör-
ken blivit samlingspunkt för Uppsalas 
motorcyklister på måndagarna, även 
om man inte går kurs.

Övningskörning på Rörken
Grundkurs Knix på gokartbanor är 
fortbildning men det är också tillå-
tet att öva för den som övningskör. 
Du måste givetvis ha med din hand-
ledare (med handledartillstånd) som 
ansvarar för dig under övningarna. 

Många fortbildade
Varje år har vi drygt 25 kursdagar på 
Rörken. De flesta är för alla motor-
cyklister men det finns även några 
specialdagar, tex för Tjejer och Lel-
leskunder.

Under verksamhetsåret 2011-2012 
var det 425 personer som deltog på 
kurser totalt 960 gånger. Ca 40% av 
deltagarna tillhör SMC Uppsala och 
nästan 50% tillhör SMC Stockholm. I 
genomsnitt är det 14 funktionärer vid 
varje kurstillfälle.

Hittills i år har vi haft över 900 del-
tagare på på knix-kurserna. Det gör 
gokartbanan vid Rörken till SMC:s i 
särklass mesta fortbildningsplats för 
motorcyklister.
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Behöver du hjälp? Ring 
Servicetelefon 0765-604850

Fakta om Österbybruk
Vallonsmedjan där stångjärnet 
tillverkades ligger i centrum av 
herrgårdsområdet. Herrgården, 
kyrkan och parken ligger allde-
les intill vid Herrgårdsdammen. 
I byggnaderna vid stallbacken 
finns Vagn- och brandmuseet, 
café, klensmedja och keramiks-
verkstad. Byggnaden som utgör 
kortsidan av stallbacken var ett 
orangeri i vilket man odlade exo-
tiska träd och växter. Man ska här 
försöka visa den fantastiska träd-
gård som fanns när järnbruket 
var som störst. 

Den gamla bruksmiljön i Österby 
har en klar uppbyggnad. På ena 
sidan herrgårdsdammen ligger 
sedan 1600-talet arbetarbostä-
derna koncentrerade till Gimoga-
tan och Långgatan. Här återfinns 
också den karakteristiska klock-
stapeln, brukskontoret, en karo-
linsk stenbyggnad i två våningar, 
och Ånghammaren från 1800-ta-
lets mitt.

Efter 1800-talets mitt upplevde 
järnhanteringen vid Österby ett 
uppsving. 

ANDALUSIEN 19-26 OKTOBER
Du bokar din egen flygresa till Ma-
laga för en vecka i Spanien. På 
hyrd motorcykel väntar dig sju da-
gars körning i det vackra Andalu-
sien med vår guide. 

Du köper flygresan till Malaga 
Airport med en avtalad tid för an-
komst & avresa. SMC bokar motor-
cyklar (650-800-1200 cc), boende 
i dubbelrum på La Posada Azul i 
byn Tolox, frukost ingår som vi till-
lagar själva. Dagsturer med SMC-
guide, alternativt körning ”i egen 
regi”. GPS kan hyras. Vid guidade 
turer får varje deltagare kartor och 
vägbeskrivning över aktuellt om-
råde.

Pris: Förare 10 500 kr, passage-
rare 5 500 kr

Låter det intressant? 

Läs mer om resan på SMC Travel 
hemsida eller prata med guiden 
Roger Söderbom under jubileums-
dagarna.
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Hoj-X är en hejdlöst rolig MC-träff till sjöss. 7-9 februari åker vi till 
Stockholm - Helsingfors med Silja Symphony. Du hänger väl med?
På scenerna: Farbror Fläsk, No Comments, David Sundkvist, Rock-
fire mfl. Dessutom modevisning, MC-Folkets karaoke, tävlingar och 
en massa hojskoj! Läs mer på: svmc.se/hojx2014




