Kommande aktiviteter samt planering för hösten 2018
•
•
•

24 September – Studiebesök på nya Aggarps skolan i Svedala
27 Oktober – OBS lördag. Utflykt till Simrishamn och besök på Autoseum samt lunch
på Hotel Svea.
26 November - Jultallrik

MÅNDAGEN DEN 24 September har vi ett preliminärt bokat ett studiebesök på den precis
invigda Aggarpsskolan i Svedala. Du ska inte missa att besöka den kanske mest moderna och
finaste grundskolan i Sverige! Mer info kommer här på hemsidan. Kontaktperson och
styrelsevärd för besöket är Hans Järvestam
LÖRDAGEN DEN 27 Oktober planerar vi en utflykt till Simrishamn för hela familjen. Vi
besöker AUTOSEUM och därefter äter vi lunch i Simrishamn. Vi kör med egna bilar och
samåker. Mer info kommer. Inträdet på Autoseum blir subventionerat med 50 % av SMK.
MÅNDAGEN DEN 26 November är det tid för vår traditionella julbuffé i
Siriuslokalen, på Bankgatan i Svedala kl. 18.30. Notera att det inte är en jultallrik, utan en
riktig julbuffé där Du själv får ta utav julbordets smakupplevelser. Även i år beställer klubben
maten via ett cateringföretag. Mer info och om anmälan får Du här på klubbens webb sida.

Svedala Motorklubb har avtal med följande företag:
● Momentum AB, före detta Kulan Syd, på Stenyxegatan 21, Malmö. De säljer bland annat
kullager, tätningar och packboxar.
● Pyrmo Produkter AB, på Trehögsgatan 9, Malmö. De säljer färger och slipmaterial.
Vid uppvisande av medlemskort i Svedala Motorklubb erhåller ni rabatt på köpet. Hur stor
rabatten blir beror på vilka varor det gäller.
Skruvat.se ger föreningen möjlighet att tjäna pengar
Samarbetet mellan Svensk Bilsport och Skruvat.se kvarstår, då de flesta av oss behöver köpa
bildelar löpande för att underhålla våra privat-, tävlings- och samlarbilar. Alla föreningar har
en unik kod som går att använda i kassan på Skruvat.se. Vid användande av koden utgår
provision till föreningen baserad på köpbeloppet. Utöver provisionen har Skruvat.se via sin
prisgaranti utlovat att priserna alltid ska vara de bästa på marknaden.
Klubbens kod är: Skruvat38405
Ni som vill gå någon utbildning kontakta Bengt Persson på 0705-493147.

Kolla alltid efter nyheter på klubbens hemsida.
SVEDALA MOTORKLUBB finns också numera på FACE BOOK!

Svedala den 2 juni 2018

Hans Järvestam
Sekreterare
0733-483907
sekreterare@svedalamotorklubb.se

