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HÖSTEN ÄR HÄR!
Eftersom ni alla har ställt undan era hojar (eller hur?) har ni ju gott om tid att komma ut till Kåken lördagen 
den 21 november klockan 10:00 och hjälpa till med lite höststädning. Förra året var vi ett tiotal tappra 
som hade mycket trevligt ihop, och FORT gick det också! Kom ut och få lite frisk luft och en kopp fika i goda 
vänners lag! Några bilder från i fjol visas här.
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KÅKEN FÅR EN ANSIKTSLYFTNING
Om ni har sett strålkastare och byggställningar vid Kåken nyligen så är det alldeles rätt! Sent om sider har 
vår byggare fått fart på det i somras planerade projektet ”att byta panel”. För att undvika att slita ut alla klub-
bens duktigaste ställuppare valde vi att leja en snickare som byter panel på gaveln mot motorvägen och den 
södra långsidan.

Om ni kommer ut nu får ni också se vilket härligt gammalt timmer som Kåken är byggt av! Inga plåtreglar 
och löjliga gipsskivor här inte!

Sen kan vi själva smida planer på finliret. Hörde jag förstukvist???

LUCIAKAFFE!
Som vanligt blir det luciakaffe. Söndagen den 13 december kl 15. Klubben bjuder på glögg, kaffe, lussebul-
lar och de små barnen kan få godispåse i fiskdammen. Samla familjen och plocka med barnbarnen! Stående 
ovationer till dem som kommer på hoj!

STYRELSEN ÖNSKAR ETT  GOTT SLUT
Vi som jobbat i styrelsen under 2009 tackar för oss och hoppas att få 
se er igen under 2010. Programmet är under jäsning, och det ryktas 
redan om bilorientering (favorit från förra vintern), curling och långtou-
ring till Norge. Troligen också fler filmkvällar med motorsport? Den som 
väntar får se!

Håll ögon och öron öppna. Det kommer mer info i Jer.Net och på hem-
sidan www.oamck.se.

VINTERTIDER  PÅ KÅKEN
Vi testade förra vintern med att ha 
något mer begränsade öppettider 
under vintern och gör likadant 
denna vinter.

Kaffe serveras alltså söndagar 
18-20 under tiden december till 
mars. Be there!!

VEM VINNER PULKAREJSET? 
Blir det något pulkarejs i år? Vi hoppas på snö, så trimma pulkorna och fodra det gamla skinnstället så blir 
det lika snygga ekipage som 1982!!
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MEDLEMSAVGIFTEN
Inbetalningskort kommer att sändas ut framåt årsskiftet. Betala i tid, så vet vi vad vi har att röra oss med. Och 
så missar du inte klubbtidningen Jernet när den kommer på vårkanten.

OCH PÅ TAL  OM JERNET...
...så finns det alltid plats för bilder, 
artiklar, idéer eller roliga historier. 
Med hojanknytning eller inte, gam-
malt eller nytt. Var det bättre förr? 
Ja, säg det?

Om du har en bra idé och inte vill 
skriva själv: Hör av dig snarast så 
kommer vi hem till dig och dricker 
kaffe med anteckningsböckerna i 
högsta hugg! Eller ses på Kåken. 

ÅXÄNDÅ • NÅGRA AKTIVITETER KVAR UNDER 2009
Lö 21 nov 10 Löv- och kastanjeplockning vid Kåken.  

Gott kaffe utlovas!
Sö 13 dec 15 Luciafirande för stora och små barn

Och snart är det 2010... Håll ögonen öppna!!

FIKA VID KÅKEN, onsdags- och söndagskvällar 19-21. 
OBS: december-mars endast söndagar 18-20!

För oss som inte varit med så länge i klubben finns det alltid uppslag som intresserar. När jag ser sådana här 
bilder blir jag själv jättenyfiken på vad som hänt inom motorsport under klubbens flagga genom åren. Sid-
vagnsracing med den blå skapelsen till vänster till exempel... Gick den att köra? Och hur kändes det att åka 
på ”flaket” på den röda? Vann ni några tävlingar? Vem vill berätta mer?? 

Maila till mig på jernet@aomck.se eller ring på 018-30 30 41.

/Redaktören Björn


