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ÖstrA Aros NyA ProfILkLÄder
Hur är det med sommargarde
roben? Vill du också visa att du 
är med i Uppsalas största motor
cykelklubb? Då skall du ta en 
titt på våra nya profilkläder. De 
finns presenterade i Jernet, på 
hemsidan och finns även att se på 
närmare håll vid Kåken.

Provkvällar: Företaget Gozz i 
Uppsala som hjälpt oss att ta fram 
urvalet välkomnar oss att prova 
alla storlekar samt att titta på 
deras övriga sortiment. Rabatter 
utlovas på övriga produkter!

Onsdag 28/4 och 19/5 18:30  
20. Se mer detaljer på hemsidan.

JERNET   
Är På vÄg!! 
Alla som betalat sin medlemsavgift 
kommer inom kort att få årets 
nummer av JERNET hem i post
lådan. 

Om du inte får tidningen, råkar ha 
fel adress eller något annat som 
inte stämmer, kontakta klubben.

sommartider i kåken!  
Numera serveras gott kaffe i 
Kåken varje onsdag och söndag 
1921. Alla är välkomna!

STäDDAG
För att putsa upp Kåken inför sommaren träffas vi nu på söndag 25 
april klockan 14 efter avrostningen. Ta med oömma kläder och stanna 
en timma extra!



JER.NET

kALeNderN
Den rykande färska och välfyllda 
kalendern för 2010 hittar du i Jer
net och på hemsidan. 

vår = Av-
rostNINg!
Som vanligt när våren kommer är 
det dags att öva lite extra på ma
növrering och bromsning. även 
detta år jobbar SMC Uppsala och 
Östra Aros ihop med att arrangera 
avrostningar vid Möllers Tunga For
don längs Almungevägen.

OBS: FEL DATUM I JERNET!!
Första avrostningen är söndag 
25/4 913, inget annat. Dock bör
jar det bli fullbokat. Nästa tillfälle 
lördag 15/5. Föranmälan på av
rostning @ smcuppsala.se och det 
kostar 50: att vara med (betalas 
på plats).

är du med på Facebook? Isåfall 
kan du nå andra medlemmar via 
vår Facebookgrupp!

Redaktören älskar den här bilden från förra årets Ålandsresa. Läs mer om resan i Jernet.Foto: Kjell Karlsson


