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För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen 
i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och 
information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan 
användas, bevaras och utvecklas. Bland våra medlemsförmåner finns marknadens ledande försäkring för historiska fordon.

PåVäg
Valet 2022 – så här tycker 
partierna om historiska fordon

MHRFs 
stämma hålls
... den 22/10. 
Utöver stämmo-
förhandling-
ar kommer 
klubbarnas 
delegater att få 
fördjupad in-
formation kring 
MHRFs för-
ändringsarbete 
samt vad som 
åstadkommits 
på myndighets-
området det 
senaste verk-
samhetsåret.
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Inför årets riksdagsval har MHRF ställt fem frågor till riksdags-
partierna. I svaren råder det stor samstämmighet bland partierna 
om att de historiska fordonen är ett viktigt inslag som ska bevaras 
och användas och de vill därför främja det rörliga kulturarvets 
förutsättningar och civilsamhällets engagemang.
Motorhistoriska Riksförbundet har under de senaste valen kunnat 
konstatera, genom dialog med riksdagspolitikerna, partierna och i de 
motioner som varje år lämnats in under den allmänna motionstiden, att våra 
folkvalda värdesätter historiska fordon. Valåret 2022 utgör inget undantag 
och bekräftar en genomgående konsekvent linje hos partierna i sak.

Svaren i sin helhet finns att hitta på mhrf.se!
Jan Tägt generalsekreterare MHRF

(som tillsammans med styrelseledamoten
Bent Fridholm sammanställt enkätsvaren)
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Årets frågor MHRF ställde avser riksdagspartiernas syn på:
• framtida tillgång på flytande drivmedel,
• lagstiftning och regleringsbrev som ålägger myndigheter att ta 

hänsyn till det rörliga kulturarvet och,
• specifik i avvägning mellan kulturarv och miljö samt,
• myndigheter tillämpning om tävling och uppvisning på väg.
 Även en öppen fråga ställdes om hur partierna avser att medverka till 
att den transporthistoriska folkrörelsen kan:
• fortsatt skapa extra livskvalitet för människor i alla åldrar,
• slippa onödig administration och ekonomiska pålagor samt,
• ges fortsatt goda möjligheter att bevara, använda och utveckla 

detta historiska kulturarv.
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I somras lanserades MHRFs nya hemsida 
mhrf.se.
I juni lanserades Motorhistoriska Riksförbundets 
nya hemsida mhrf.se. Förutom tydligare 
och mer lättnavigerad publik information 
om förbundets verksamhetsområden har 
ansökan om MHRF-försäkring utvecklats. 
Den som vill ansöka digitalt skapar ett konto 
och signerar sin ansökan med Mobilt BankID. 
Ansökningsformuläret har förenklats och 
förtydligats. Den som inte känner sig bekväm 
med det digitala slipper numera registrera 
sig med ett konto och får i stället hjälp med 
ansökan av klubbens försäkringssamordnare 
som digitaliserar pappersansökan och hjälper 
till med övriga uppgifter som behövs. Inga 
ansökningar, eller delar av sådana, skickas 
längre med vanlig post till MHRFs kansli. 
 MHRF är sedan i våras inne i en intensiv 
utbildningsperiod för klubbarnas försäkrings-
funktionärer. Besiktningsmannen, som tittar på 

MHRFs hemsida – smidigare och tydligare! 
fordonet och skriver protokollet, har också fått 
ett nytt namn: fordonsinspektör.

Hemsidan kommer att fortsätta utvecklas  
löpande och i början av 2023 kan man även se 
fram emot att kunna göra en digital ansökan 
rörande MHRFs intyg för ursprungskontroll 
med mera. Besök gärna mhrf.se och läs mer 
om MHRFs arbete som sammanfattas För går- 
dagens fordon på morgondagens vägar! 

Malin Erlfeldt
kanslichef MHRF

Läs mer – även om övriga prisutdelningar 
efter Motorhistoriska dagen – på mhrf.se.
Lördagen den 20 augusti var det dags för prisut-
delning till årets vinnare i arrangörstävlingen Kul-
tur på väg som Motorhistoriska Riksförbundet  
arrangerar tillsammans med Nostalgia Maga-
zine. Priset gick i år till Emmaboda Motorvete-
raner och Emmaboda US Car Club som, med 
stöd av både lokala Lions och Rotary och inte 
minst Emmaboda kommun, ordnat ett mycket 
fint firande av Motorhistoriska dagen den 6 juni.

Kultur på väg-vinnarna i Emmaboda prisades
 Utdelningen av priset hölls i Pegasusparken 
vid Boda glasbruk där även fikastopp i Emma-
boda Motorveteraners mopedrally förlagts. 
Kommunpolitikerna Jenny Rydberg (C) och 
Frida Larsson (S) delade ut diplom och pokaler 
till ordföranden i Emmaboda Motorveteraner, 
Klas-Göran Engström, och vice ordförande i 
Emmaboda US Car Club, Robert Säldeson. 
Weronica Stålered, från kommunens besöks- 
näring, delade ut ett specialpris.
Per Petersson vice förbundsordförande MHRF
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Fabas publisher, Stig Sjöberg (till vänster), delade ut var sin årsprenumeration på tid-
ningen Nostalgia till klubbarna. Per Petersson (till höger) delade ut MHRFs jubileumsbok. 

Foton: Bo Porshed/Nostalgia Magazine
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