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Närmast på gång...
ÖLPROVNING 
& PUBAFTON 
Nu när höstrusket är som värst, är det dags 
för en ny Ölprovning/Pubafton i klubbkåken 
i Stångby igen.

Vill du vara med på ölprovningen så skickar  
du ett mail till programsekreteraren Andy på 
program @ oamck.se senast 14 november.  
Pris ca 100-130kr.

Vill du ”bara” vara med och titta på, går det 
bra att komma oanmäld. Då tar du med dig 
dina egna favoritöl eller annat drickbart.

Välkommen till klubbkåken 
i Stångby lördagen den 
17 november kl 18.00

Läs mer om
- Ny klubbmästare vald på Årsmötet
- Många ville städa vid klubbkåken
- Vad har du gjort i sommar?



LOPPIS & FIXARDAG VID KÅKEN
Lördagen den 3 november var det loppis och kåkfixardag vid klubbkåken i Stångby. Rekordmånga 
hade hörsammat utskicket och det var fullt med bilar på parkeringen. Medlemmarna Hans & Su-
sanne Jonsson i Rimbo har skänkt en stor lövblås/lövsug till klubben som vi kunde testa då.
Men trots frånvaro av sommarvärme, kunde vi se ett par motorcyklar på gården. Köksmästare Karls-
son fixade köttbullar & makaroner till alla hjälpsamma. 

Bilder: Mikael Gustafsson & Roger Söderbom

Tv: Loppisgrejer 
vid kakelugnen.

Th: Fari, Roger & Micke tar 
paus på trappan 

Nedan: Andy rensar kastanjer 
& löv i diket

Ovan: Peter fixar olja på 
fönstren

Tv: Allmän lövsamling på 
gräsmattan

Nedan: Peter har vård 
av gräsklipparen medan 
Janne & Walle kollar så 
han gör rätt 

Ovan: Fari & David är inte bara 
solskensåkare 

Tv: David & Sören har krattan i 
krattan



NINA AVTACKAD VID ÅRSMÖTET
Årets årsmöte i Östra Aros MCK bjöd (som vanligt) 
inte på några jättesensationer. Klubbmästaren se-
dan flera år, Nina Jansson (tv) hade avböjt omval 
och vi har numera en klubbmästare som heter Mika-
el Gustafsson (nedan). Han har varit med på en hel 

del touringar och sågs också i köket vid Ekebyboda i samband med Fordonsmarknaden. Närmare 
presentation kommer säkert i eminenta JERNET så småningom.

Hela listan över nya styrelsen finns förstås på www.oamck.se. Efter årsmötet bjöds på kaffe och To-
mas Hjelms nybakade 
tårta & småkakor.

Text & bilder: Roger Sö-
derbom



MÖGELBURKEN TILLBAKA
Efter några års tystnad, kommer vi att presentera

FORDONSMARKNAD IGEN
Kanonväder och rekordmånga utställare och besökare skapade förutsättning för att årets uppla-
ga av Fordonsmarknaden (eller Uppsala Marknad 
som den egentligen heter) skulle gå bra för vår del.  
Tillsammans med Uppsala Fordonshisoriker har vi 
skapat en av klubbens största intäkter till klubbkas-
san. Utan den, skulle vi få höja medlemsavgiften vä-
sentligt. Därför är det trevligt när många medlemmar 
ställde upp och bredde mackor mm i ett rasande 

tempo.

KOMMER JERNET UT 2013?
Det beror på dig som medlem i klubben om det blir någon tidning i                
lådan i vår. Tidningen består av både bilder och artiklar med sånt 
som du vill dela med dig till andra.

* Har du varit med på nån touring i år?
* Har du rest till nåt häftigt ställe och sett nåt trevligt?
* Har du hittat nån kul väg, här hemma eller långt borta?
Skicka bilder och/eller text till jernet @ oamck.se!!

Samtidigt kunde visa 
upp vårt nya partytält 
med reklamtext på si-
dorna.

Text & bilder: Roger S

Mögelburken igen. För nya medlemmar kan vi berätta att det är en skvaller-
spalt i klubbtidningen med roliga eller märkliga uttalanden, felsägningar eller 
händelser.
Alla konstigheter du hör, meddelas på lämpligt sätt till redakSören.



NÄRMAST PÅ PROGRAMMET FÖR 2012
Nu är det inte så mycket kvar av inplanerade aktiviteter i år. Men snart kommer planerna för våren 
och sommaren 2013.

Lö 3/11  10.00 Kåkstädning & loppis vid klubbkåken. Läs mer i Jer.Net
Lö 17/11 18.00  Ölprovning-pubkväll. Läs mer i Jer.Net
Sö 9/12 15.00 Luciafika i klubbkåken. Läs mer i Jer.Net

ÖPPETTIDER I KLUBBKÅKEN
November-mars tillämpar vi ”vintertid” i klubbkåken i Stångby och då är det öppet första söndagen 
varje månad mellan 18-20. Kom och ta en fika du också!

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. De närmaste planerade är tisdagen den 
20 november kl 18.30 och (troligen) tisdagen den 22 januari kl 18.30.

LUCIAFIRANDE 
I KLUBBKÅKEN
Det är inte säkert att det kommer 
en lika snygg Lucia till klubbkåken i 
år som det gjorde till klubbens fest 
Rackartajet i början av 80-talet.

Men vi kan utlova kaffe och lus-
sebullar, glögg (i varierande styr-
ka) och pepparkakor till alla som 
kommer. Det blir förstås även fisk-
damm med godis till dom mindre 
barnen.

Välkommen på lussefika i Stång-
by söndagen den 9 december kl 
15.00. Det blir extra premie till 
mc-åkande medlemmar. 

SNICKARHJÄLP 
Östra Aros MCK är medlem i Motor-
sportunionen som driver Motorsport-
området Rörken. Vid kartingområdet 
håller det på att färdigställas en ny 
servering.

Arbetet kommer att pågå varje lör-
dag och söndag under november 
från 9.30.

Har du möjlighet att hjälpa till med 
det, vore det bra. Hör av dig till Ro-
ger Söderbom roger.soderbom @
swipnet.se som samordnar med 
byggledaren vid serveringen.


