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Vi byter varumärke från AGA till Linde!
För vissa produkter behåller vi AGA.

Gas och Gasol

15% rabatt

på reservdelar på www.adbildelar.se!

Ordförande har ordet!

AMK-medlemmar erhåller rabatt!
Gäller på alla våra försäljningsställen mot uppvisande av AMK medlemskort.
Ange AMKs kundnummer 257620 för att erhålla rabatter enligt nedan.
(i Ludvikas närhet Ahlsells och Hoganders, notera att försäljningsstället sätter priset)

(Gäller ej kampanjvaror)

Vi har det mesta till bil, båt, aircondition, mc, lastbil, däck,
fälgar samt oljor. AC Service, Gummiverkstad.
AD Bildelar
0240-12311

Östra Storgatan 8, Ludvika
http://www.adbildelar.se

Mison 18 (5&10 liter) . . . . . . . . . . . . . -30%
Oxygen/Odorox (5&10 liter)  . . . . . . -30%
Nyköp gasflaska (5&10 liter) . . . . . . -20%

Acetylen (5&10 liter) . . . . . -30%
Gasol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -45%
Nyköp gasolflaska  . . . . . -45%

Rabatterna gäller även i övriga Sverige, för försäljningsställen se www.linde-gas.se, endast kortbetalning

Hej alla medlemmar!
Ett år har snart passerat sen förra numret av AMK info gavs ut. Ett år där vi alla
präglats av Pandemin, vi har inte kunnat
träffa personer som vanligt och inte göra
alla aktiviteter vi velat. Längre fram i vår
hoppas vi att situationen lättar och att vi
i höst kan ha vår Familjedag fysiskt igen.
När detta skrivs sitter jag inne och lyssnar
på vinden och regnet och hoppas att vintern skall få kraft att komma tillbaka. Blir
det kallt igen kanske Hyrkarten kan köra
is-kart i vinter!

Håll ögonen öppna på hemsida
och facebook efter nya aktiviteter!
WEB: www.amkmotorklubb.org
AMK Ludvika
Hitachi Energy Sweden AB Motorklubb

AMK’s

styrelse kallar härmed till

Ett nytt år innebär att det är dags att betala Medlemsavgiften till föreningen. Du
som är Hitachi Energy anställd kommer
att få löneavdrag även i år, i Mars. Du som
är pensionär eller anställd på annat bolag
t.ex. Quant betalar som vanligt in 75 kr på
plusgiro 577255-3.
Årets årsmöte blir även denna gången ett
digitalt möte. Se inbjudan nedan.
Utlottning av presentkort kommer att ske
bland er som deltar på årsmötet.

Back SM 2022
Ludvika MS planerar att arrangera Back
SM igen sista helgen i Maj. AMK kommer
”som vanligt” att lotta ut biljetter. Håll koll
på våra infokanaler för mer info om hur du
kan vinna biljetter när det närmar sig.
AMKs digitala kanaler för information är
Hemsidan, amkmotorklubb.org, Facebook
AMK Ludvika, Hitachi Energy Sweden
AB Motorklubb. Info läggs även upp på
Hitachi Energy Fritidsrullen och Anslagstavlor inom Hitachi Ludvikas område.
Namnbyte? ABB motorklubb passar inte
så bra numera, Hitachi Energy Motorklubb
(HMK) är ett av förslagen till ett nytt namn,
beslut tas på årsmötet.
Kom ihåg att gynna våra annonsörer/våra
samarbetspartners när du tex. Servar bilen
eller shoppar!
Notera att vår annonsör Bilmetro numera
heter Din Bil men för oss som kunder är
det bara namnet som ändrats.
Vid pennan: Anki, kassör i föreningen

ÅRSMÖTE

Vi håller vårt årsmöte digitalt på grund
av rådande situation och vi använder
plattformen Microsoft Teams.

Onsdag 9 mars 2022 kl 18.00
Plats: Microsoft Teams

Utlottning av priser!
Då vi inte kan ses fysiskt på en aktivitet i samband
med årsmötet, kommer vi att lotta ut några priser
bland er som deltar i det digitala mötet.
För planering och utskick av inbjudan behövs
anmälan via e-mail senast den 8 mars till:
arsmote@amkmotorklubb.org
VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR STYRELSEN!

Medlemsavgiften

Att tänka på…

Du som Hitachi Energy-anställd betalar normalt avgiften via löneavdrag.
Övriga medlemmar (Pensionär och avknoppade företag som ex. Quant)
betalar in 75 kr till föreningens plusgiro 57 72 55-3.

Om du slutar, byter avdelning eller adress måste du anmäla detta till AMK annars
stryks du ur vårt register och förlorar dina medlemsförmåner. AMK-are som går i
pension, men vill fortsätta vara medlem måste själv aktivt meddela detta till vår
medlemsregisteransvarige. Använd gärna formulären på AMKs hemsida.

Styrelsen
Ordförande
vakant

Sekreterare
Jan-Erik Sjödin, PGHV/IE
jan-erik@amkmotorklubb.org

Vice ordförande
Jan Norman, PGGI/DCPA3
janne@amkmotorklubb.org

Kassör
Anki Gudmundsson, PGGI/DCTL
anki@amkmotorklubb.org

Medlemsregisteransvarig
Sven-Erik Källman, PGTR/COTP6
medlem@amkmotorklubb.org

Suppleant
Bosse Söderberg
070-354 68 95
Suppleant
Lars Andersson
lars@amkmotorklubb.org

Erbjudanden i denna folder gäller till nästa utgåva av AMK-info som utkommer augusti 2022

VI ÖPPNAR I NYA LOKALER
MED BREDDAT SORTIMENT!

GOKART
Vi erbjuder AMK-medlemmar

Svetsar, högtryckstvättar, slanghydraulik, verktyg,
glödlampor, batterier, glykol, olja, tryckluft och
mycket annat.

AMK-medlemmar kör två minuter extra och får
extra paintballskott vid uppvisande av medlemskort.

10% rabatt på service

Rabatterade
priser för AMKmedlemmar

mot uppvisande av medlemskort.
Glimmervägen 1, LUDVIKA

TEL 0240-144 45

www.carnila.se
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Dynamiten Grängesberg • Info o bokning 070-344 82 25
www.grangeshyrkart.se • Öppet även vintertid • Välkomna!

www.clemensbil.se

AMK:are har det lite bättre...
10% fakturarabatt på service och reparation

inkl. material vid betalning med Volvo- eller Renaultkort.

(Kan ej kombineras med andra ev. rabatter/avtal/kampanjer).
Ditt Volvokort måste kodas för AMK-rabatt!
Tala med oss på Gösta Samuelsson Bil om du vill kontrollera att ditt kort är rätt kodat.

10% rabatt på allt
utom husvagnar, husbilar och gasol

Boka gärna på www.gsbil.se
Vi har hämta/lämna service hos Tanka på Mossplan
OBS! Endast betalning med CarPay vid hämtning på Tanka.
Direktnummer verkstad: 0240-878 31

Ta med ditt medlemskort så ger
vi dig 10% rabatt på din service
eller reparation*. Kom ihåg
att vi servar alla märken!

AMK fakturarabatt med Volvokortet:
bensin/etanol 10 öre/liter
diesel 15 öre/liter
20% PÅ AUTOMATTVÄTT

Boka eller få kostnadsförslag
online på www.clemensbil.se

Alla erbjudanden gäller vid betalning med Volvokort, be gärna
personalen på Tanka eller Gösta Samuelsson Bil att kolla så att
AMK-rabatten är inkodad på ditt Volvokort.

(*Gäller ej i kombination med andra rabatter eller kampanjer.)

(gäller ej på redan nedsatta priser)

Bilvägen, Ludvika

Ludvika, Snöåvägen 20 • 0240-305 00 • www.kurtshusvagnar.se

Poppelvägen 2, Ludvika • 0240-136 30

AMK-medlemmar erhåller

10-15% rabatt

FÖR ALLA
BILAR
Ny 0240-370 30 • Kranvägen 2, Ludvika
adress! www.fastmec.se • christer@fastmec.se
Vi lämnar 10% rabatt på arbete och
material från MECA

Du som är medlem i AMK får
10% rabatt på våra redan
låga priser!
(max halva nypriset)
Du får 1 års garanti på begagnade delar
om du låter en verkstad göra jobbet.
På delar som kontrollerade av oss samt gått
under 15 000 mil lämnar vi 1 års garanti.

Sök begagnade delar
till Volvo och Renault på
www.demia.se eller besök
vår butik.

15% rabatt
på bil- och
fönsterglas

på lagerfört sortiment!
Verkstadsservice, MC
och moped!

Vi har hela Knobbys

cross- & endurosortiment!
Öppettider: Må-Fr kl 14-19
vissa Fre-Lör stängt pga tävling
Marnäs Torg, Timmermansv. 9 Ludvika
076-029 96 16

www.hellsingracing.se

Drivmedelsrabatt!

SOM AMK-MEDLEM HYR DU BIL
FÖRMÅNLIGT HOS OSS.
RING OSS PÅ 0240-878 42.

Vi har däckmaskin & verkstadsutrustning

Mossplan tfn 0240-103 10

Här är ditt nya
medlemskort!

CrossEnduroFiddy- och
bildäck!

Här nedan klipper du ut ditt medlemskort för 2022.
Ta med det när du besöker våra annonsörer, för att ta del
av fina erbjudanden och förmåner för våra medlemmar!

2022

Medlemskort

AMK Motorklubb
<<Förnamn>> <<Efternamn>>
Detta medlemskort är giltigt t.o.m. 28 februari 2023

