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Informasjon
bilbransjeveteraner

Anno 1991

Ons 4. mai kl 1200- Zachariasbryggen
Ons 1. juni kl 1200- Zachariasbryggen
Tirs 7. juni kl 1000- Blåtur
Ons 6. juli kl 1200- Zachariasbryggen
Ons 3. aug kl 1200- Zachariasbryggen
Fre  5. aug  Nordsteam - på tur m/bussen

13-14  aug  Vestlandstreffet BVK
Ons 7. sept kl 1200- Zachariasbryggen

Huskeliste dato for aktiviteter

Arkiv Vikensgt 16 åpent for TREFF etter avtale tlf 55124325

Nyhet besluttet på Årsmøtet:
14-16 sept  Årets 3 dagers tur
   m/buss til Sogndal.  Se neste side
Ons 5. okt kl 1200- Zachariasbryggen
Fre 14. okt kl 1900- Oktoberfest
Ons 2. nov kl 1200- Zachariasbryggen
nov Bedriftsbesøk HSD
Ons 7. des kl 1200- Juletallerken

Vi takker støttemedlemmer og sponsorer.
Selv om næringslivet ikke har
veteraner i  fokus,  gir våre
støttemedlemmer og  sponsorer
økonomi for veteraners “kos og
hygge”.

Årsmøtet april 2005 applauderte
økonomien som er uten offentlig
støtte og besluttet også  årets 3
dagers tur til høsten.

Bilbransjen kan være stolte av
å holde i gang virksomhet for
ansatte som er “utgått på dato”.

Vi takker for godt og positivt.

Årsmøtet 2005 ønsket også at
veteraner skriver fra liv og

opplevelser for videre arbeide
med CD der f. eks 15000 A4 sider
koster mindre enn kr 100.- å
produsere.

Veteraner har mange positive
oppgaver til glede i dag og  for
fremtid.

Mvhilsen fra Styret.

En
lysere

fremtid
gror i
bilens
spor!

Redaksjonen har

  Edvin Sletten’s

tilbakeblikk på
CD. Han er eldste
deltager som
aktivt har vært
veteranmedlem
siden  1991.
Han fyller 95 år
29. sept. 2005.



Årsmøtet  6. april takket ja for å
forsøke tilbud fra Skibet Spiseri på
Zachariasbryggen med utsikt over
Vågen og Taco bufe med kafe eller saft
for kr 99.-

Du kan selvfølgelig  kjøpe en  kaffe
eller bare stikke innom for å se en etter
en kjent?

Veteraners første onsdag i måned
treff har siden 1991 vært på Banco
Rotto og en tid også på Ervingen  som
er blitt en tradisjon og glede å se frem
til. For konditoriet til Banco Rotto  var
opparbeidet underskudd nærmere 2
millioner da det stengte drift på dagtid.
Veteraner søkte etter nytt sted og  var
i kontakt med direktøren på Banco
Rotto “om flaut” at ikke Bergens egne
veteraner ikke kunne møtes dagtid
andre steder enn senior- eldresentre
driftet av Bergen Kommune. Kanskje
borgermester Friele måtte trå til for
sted 1.5 time på dagtid for  “friske”
oppegående personligheter?

Noter vårt nye sted og tiden nå fra kl 1200

Zachariasbryggen nytt sted for
bilbransjens veterantreff

Som sak på veteraners årsmøte var
enighet at de fleste ikke er ubemidlet
og villige å betale en pris for dagens
rett på et “riktig sted”.

Vi prøver fremover et tilbud fra KV
servering som drifter Banco Rotto og
på Zachariasbryggen for TREFF. Res-
taurant Skibet Spiseri har ikke konditori
men tilbyr en Taco bufe inkl  kaffe /
saft for kr 99.- Selvfølgelig kan
medlemmer bare kjøpe kaffe eller
stikke innom for å hilse.

Alle veteraner ønskes velkommen til
et første treff onsdag 4. mai kl 1200.

Velkommen til
Skibet Spiseri på Zachariasbryggen
for treff hver første onsdag i ny måned:



Hotellet har i alt 98 sengeplasser fordelt på:6 Enkeltrom med dusj og
toalett. 20 Dobbeltrom med dusj og toalett. 26 Dobbeltrom med bad og
toalett. Alle rom har telefon, satelitt-TV med videokanal, radio og ute et
trivelig plass og svømmebasseng vi benyttet på årets tur sept 2002.

3 dagers tur - 2 overnattinger 14 - 16. september 2005:
Hofslund Fjord Hotel, 6851 Sogndal

Meld deg på årets tur m/frokoster - bufeer, nistemat og masse KOS.

Pris pr par  kr 2.500.- eller pr person i enkeltrom kr 1.650,-

Se bilder på internett adressen:
http://www.autoinform.no/veteran/sognetur2002/index.htm

Bilder fra årets tur 2002

Velkommen til årets tur september 2005:



Returadresse:
      Auto Inform

Pb 9 BØNES
5849 BERGEN
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Ring - bestill historien:
“Bilbransjens veteraner

i Bergen 1991 - 2004”

Tilbakeblikk fra bilen kom til
Bergen. Personer, samfunn,

ledelse og teknologi ++
445 sider i kvalitets A4 perm for

bokhyllen ord. pris kr 375,-

Medlemspris kr 275,-
Best.tlf 55124325 - fritt kjørt hjem
til deg eller kan kjøpes  i  Vikensgt 16

Nye støttemedlemmer - Sponsorer:

  MC Marine AS
  Dekk & Felg Spesialisten AS

Nye veteran medlemmer:

  Arvid Håland Tidligere Bergen Auto
  Olav Hauge Sotra Bil
  Steinar Solberg Dekk & Felg Spesialisten AS
  Ragnvald Haugland Radiatorservice
  Steinar Bjørnestad Norsk Scania Avd Bergen

Jubilant 2005

  Mons Botnedal 75 år 7. nov

 Bilbransjens veteraner c/o Auto Inform  Pb  9 Bønes  5849 BERGEN
Besøksadr.Vikens gt 16  - Internett:  http://www.autoinform.no

Bankgiro  nr.:  9710.10.28163   E-post: sks@autoinform.no
Styret og redaksjon:  Johan Bjørkbom  55 29 20 77  Roar Seltun  55 13 12 66

  Svein K Søiland  55 12  13 84    Johannes Tveiterås   55 28 97 56

Veteranklubben:
Fortid i Nåtid for Framtid,

Kos og hygge – treff - upolitisk -
navneregister - Åremåls dager -

Pins - Internett - Arkiv
Turer og arrangementer

Vi har ingen offentlig støtte,
men frivillig arbeidsinnsats,

medlemskontigent,
støttemedlemmer og sponsing

Postsendt ca 650 adresser


