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Träffar och möten  

        1  April Årsmöte       ( ev. en tredagars träff) 

14-17  April Påsk träff Hanaslöv Alvesta 

25—28  Maj Gemensamma träffen Barne-Åsaka 

16—18  Juni  Öland 

          5 Aug. Klampenborg.  (Endagars tur med färja och tåg) 

 6—10  Sep. Elmia 

13—15  Okt. Höstmöte med 25-års jubileum.   

Grillkåtan vid badet i Ullared 
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En fråga om vikter 

VIKTANGIVELSERNA på de nya registreringsbevisen utfärdade, utfärdade efter 1 

januari 2016, är mer exakta eftersom fabriksmonterad extrautrustning är med i tjänstevikten. 

På många håll benämns detta som faktisk vikt. 

Viktig ordlista. 

Tjänstevikt: Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick 

med det tyngsta karosseri som hör till fordonet. (Verktyg och reservhjul som hör till 

fordonet, bränsle, smörjolja och vatten samt förare.) 

Lastvikt: Den vikt som kan utnyttjas till last (eller passagerare), skillnaden mellan 

tjänstevikt och totalvikt. 

Totalvikt: Den högsta vikt som vagnen (bilen) är godkänd för, tjänstevikt plus maxi-

mal last.  

Bruttovikt: Den vikt fordonet har vid ett visst tillfälle. Bruttovikten kan vara både 

högre och lägre än totalvikten. 

Faktisk vikt: Vikten i körklart skick, plus vikten på tilläggsutrustningen som är 

monterad på det enskilda fordonet.  

Överlast: Den del av lastens vikt som överskrider maximala lastvikten eller totalvik-

ten. Böter för överlast sätts i relation till lastvikten, inte till totalvikten. Har fordonet låg 

lastvikt, liten skillnad mellan faktisk vikt och totalvikt blir överlasten snabbt betydande 

och kan bli kostsam 

 

BÖTESBELOPP BASERAT PÅ ÖVERLSTENS STORLRK 

     <20%      2 000kr 

21 - 30%      2 500kr 

31 - 40%      3 000kr 

41 - 50%      4 000kr 

ÖVER 50% SKALL RAPPORTERAS TILL ÅKLAGARE FÖR 

EVENTUELL PRÖVNING I DOMSTOL 

Glöm inte att boka in helgen den 16-18 juni då det är en 

träff på Öland. Den blev mycket uppskattad i fjol. Nu kom-

mer vi att ta en annan del av Öland denna gång. Vi hop-

pas på många deltagare så att det ev. kan bli en buss till 

utflykten. Inbjudan kommer ut på hemsidan, men man kan 

föranmäla sig till styrelsen.  
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Inbjudan till gemensamhetsträff hos Polar 

Club West  

Barne Åsaka 25-28/5 2017 

 Inkörning från 12:00 Torsdagen 25/5.  

På kvällens gemensamma samling serveras ärtsoppa med 

punch. 

Fredag kväll serveras kött eller fisk alternativ. 

Lördag kväll med knytis , vi tänder grillen och grillar till eget 

valfritt alternativ. 

Kostnad : 350:- i träffavgift . 

                150:- / person för middag (inkluderar torsdag och 

fredag)  

                Barn under 12 år äter gratis. 

Gemensamma aktiviteter presenteras dagligen i 

samlingslokalen.  

Förslag till utflyktsmål på egen hand kommer att finnas 

tillgängligt. 

Mer information anhålles vid anmälan. 

Anmälan senast 7/5  

Monica Fredriksson 073-5441153 

Jessica Norström    073-5930275  

Birgitta Svensson    070-5480731 

Se även träfflista: 

 http://www.polarclubwest.se 

Medlemskortet kommer med i detta blad.  De nya medlemskorten har 

fått en ny design. För mer information se på hemsidan.  Vi har gjort ett 

litet blad så att inte portokostnaden bli för stor. Det kostar att sända ut 

medlemskortet.  Var noga med att anmäla er  e-post om den ändras, 

annars kan det hända att ni missar viss information 
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ORDFÖRANDE HAR ORDET. 

Nu har vi kommit in i februari månad. Man väntar bara på att vå-

ren skall komma, men vi har någon vintermånad kvar. Man kan 

säga att vintern har varit bra. Ingen snö eller kyla att tala om. Vad 

händer framöver. Vi börjar med en resa till Ullared vecka 9. Sedan 

kommer vi att ha ett årsmöte i april månad.  

Vi kommer att ha en träff i påsk. Den förlägges till Hanaslöv i Al-

vesta. Det kommer att serveras någon form av mat på torsdagen 

samt på lördagen. Efter denna träff så är det den gemensamma 

träffen i maj månad som West har ansvaret för.  Den 16—18 Juni 

har vi en träff på Öland som Katarina och Torsten inbjuder till.  Det 

kommer ett 25års jubileum den 13—15 Oktober. Träffen kommer 

att vara på Tingsryds Resort.   

Klubben har ca 77 medlemmar som har betalt för 2017 

Vi samarbetar med Polar club öst i Danmark. Men vi får inte lägga 

ut deras träffar på vår hemsida. Nu vill jag önska alla polare en fin 

vår. 

 

Sven Matsson 
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Ullared 

Vi blir tolv vagnar som kommer att träffas i Ullared den 3—5 Mars. 

Totalt blir vi 33 personer vuxna och barn. Det kommer medlemmar 

från Polar club West och det tycker vi är trevligt. Vi kommer att sam-

las på Fredagen för att gå till Harrys och intaga en gemensam måltid. 

På lördagen så kommer vi att ha en tipspromenad om vädret tillåter.  

Senare på kvällen badar vi och grillar korv.  

Badanläggningen består av tre tunnor med varmt vatten och en med 

kallt vatten samt bastu och en grillkåta. 

Badanläggningen i Ullared 

Restaurang Harrys i Ullared 
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VÄLKOMNA TILL PÅSKTRÄFF 2017. 
 

Vi planerar ha en gemensam träff i påsk med Polar Club Öst, Danmark. 

 

Datum: 13 -  17 april. 

 

Plats: Hanaslövs fritidsanläggning, Alvesta. 

 

 Torsdag: Inkörning, efter kl 13.00. 

 Vi ordnar lite kvällsmat, det blir ärtsoppa. Punch/dricka tar du med själv. 

 

Fredag:  Aktivitet bestäms kvällen innan. Tänder grillen på kvällen var och en lagar sin mat.  

 

Lördag: Peter Kämpe kommer och gör en fukttest samt gasoltest till dem som vill ha det utfört. Vi 

vill ha in anmälan vilka som vill få vagnen testad.  

Vi ordnar maten till kvällen, det blir varmrökt lax med potatis, sås och gröna ärter. 

Dricka tar du med själv. 

 

Söndag:  Aktivitet efter väder. Grillen tänds på kvällen. 

 

Måndag: Avslutning och hemkörning.       

 

Vi håller förnärvarande att planera in mer till träffen. Detta får du reda på när du kommer.     

 

Kostnad: Vi delar på kostnaden av lokalhyra och för all mat. Ju fler vi blir 

desto billigare. 

 

ANMÄLAN: Senast den 31 Mars till Pirkko Andersson tel: 070-6580835 

efter kl 17,00 

 

                                    Välkomna, hoppas vi ses i påsk. 

                                    Polar Club Syd/ Sven, Åsa, Lasse och Pirkko 

 

 


