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Ordförande har ordet!

För mer information:
www.hitachimotorklubb.se

Facebook: Hitachi Motorklubb HMK Ludvika

AAvsändare:
HMK / Hitachi Energy
771 80 LUDVIKA

Att tänka på…

Styrelsen

Erbjudanden i denna folder gäller till nästa utgåva av AMK-info som utkommer 2024

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

Ordförande 
vakant

Vice ordförande 
Jan Norman, PGGI/DCPAM
janne@hitachimotorklubb.se

Sekreterare
Jan-Erik Sjödin, PGGI/DCPP 
jan-erik@hitachimotorklubb.se

Kassör
Anki Gudmundsson, PGTR/PTPM 
anki@hitachimotorklubb.se

Medlemsregister
medlem@hitachimotorklubb.se

Suppleant
Bosse Söderberg
070-354 68 95

Suppleant
Lars Andersson
lars@hitachimotorklubb.se

Hej alla medlemmar!
När ni håller detta infoblad i er hand så är det 
2023 och ett år till har passerat. Styrelsesam-
mansättningen har inte förändrats under de 
senaste åren och vi söker fortfarandet fler 
engagerade medarbetare till vår styrelse. 
Så om du eller någon du känner skulle vilja 
engagera sig i någon form i styrelsearbetet, 
hör gärna av er innan årsmötet till någon i 
styrelsen. Om HKM skall finnas kvar behöver 
vi får fler engagerade i styrelsen.

Då Hitachi Motorklubb (HMK), som vi numera 
heter, fortfarande står utan ordförande så har vi 
i styrelsen gemensamt gjort denna ”Ordföran-
de har ordet” denna gång.

På tal om namnändringen så har vi i höst/vinter 
haft två medlemsmöten där namnändringen 
beslutades även våra stadgar ändrades med 
tanke på just denna namnändring men också 
reglerna upp för vilken som få bli medlem i 
föreningen uppdaterades.

29 mars kommer vi att ha årsmötet. Denna 
gång så återgår vi till ett fysiskt möte som vi 
kommer att hålla på Rolf Ericson Bil, fd Gösta 
Samuelsson, som nu är förvärvats av Rolf 
Ericson Bil Företagen. I och med detta har även 
Dacia och Renault återkommit till Ludvika. 
Även efter denna förändring kvarstår Rolf 
Ericson Bil i Ludvika som annonsör med rabatt 
för HMK medlemmar.

Föreningen har inte arrangerat så många 
aktiviteter under ”corona åren” men som vanligt 

så jobbar vi alltid på ett antal olika idéer till 
andra besök eller aktiviteter dock så är vi alltid 
intresserade av tips på lämpliga besöksmål eller 
om ni vet något annat som skulle vara kul att 
ordna i HMKs regi. Har du någon idé så får du 
gärna höra av dig till någon i styrelsen. 
Glädjande nog kunde HMK genomföra Familje-
dagen på Gränges hyrkart i Setember, tack till 
er som deltog i det och gjorde det till en lyckad 
dag! 

Sedan tidigare infoblad är HMKs samarbets-
partners förändrade. Tre annonsörer har fallit 
bort och en ny har tillkommit. 

Kom ihåg att alltid ha medlemskortet med er 
och visa det när ni handlar hos våra annonsörer 
så att ni kan ta del av rabatterna, det är viktigt 
för både oss och våra annonsörer att rabatterna 
används.

Slutligen vill vi, som vi alltid brukar göra, 
påminna om att titta in på vår hemsida och vår 
facebook sida då och då. Där finns den senaste 
informationen om rabatter, resor och andra 
evenemang men även bilder och berättelser 
från de aktiviteter som vi anordnat. 
Märk att det är nu nya addresser som gäller 
efter namnbytet, också e-post adresser till oss 
i styrelsen.

Hemsida:  www.hitachimotorklubb.se 
Facebook:  Hitachi Motorklubb HMK Ludvika

Styrelsen - HMK

HMK’s
styrelse kallar härmed till

ÅRSMÖTE 2023

Datum:  Onsdag 29 mars
Samlingstid:  kl 16.45-17.00
Plats:  Rolf Ericson Bil, Bilvägen 8 i Ludvika. 
 Vi samlas i bilhallen för gemensam provkörning till 
 Rolf Ericson Bil, Kolonnvägen 8 i Falun.
Anmälan:  Förhandsanmälan krävs, senast 2023-03-23, 
 via e-post: arsmote@hitachimotorklubb.se

Onsdag den 29 mars träffas vi hos Rolf Ericson Bil i Ludvika. 
Vi åker i demobilar från Volvo, Renault och Dacia till Falun där vi 
får en visning av en av Sveriges modernaste bilanläggningar. 
Vi fortsätter sedan med fika och årsmöte. 
Därefter hemfärd och återlämning av demobilarna i Ludvika.

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Medlemsavgiften till HMK (75kr) kan betalas på olika sätt. Anställda hos Hitachi 
Energy betalar via löneavdrag på Marslönen, HMK sköter detta avdraget. Övriga med-
lemmar (Pensionärer, Quant, mm) betalar själva in 75kr till HMKs Plusgiro 577255-3. 
Om Din betalning inte inkommit till HMK den 30/4 2023 stryks du som medlem i 
föreningen och förlorar dina förmåner.

Medlemsavgiften

<<Company>>
<<Avdelning>>
<<Förnamn>> <<Efternamn>>

Håll ögonen öppna på hemsida 
och facebook efter nya aktiviteter! 

www.hitachimotorklubb.se 

Hitachi Motorklubb HMK Ludvika

WEB:

Vi har det mesta till bil, båt, aircondition, mc, lastbil, däck, 
fälgar samt oljor. AC Service, Gummiverkstad.

AD Bildelar Östra Storgatan 8, Ludvika
0240-12311 http://www.adbildelar.se

15% rabatt 
på reservdelar på www.adbildelar.se!

(Gäller ej kampanjvaror)

Gas och Gasol
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)

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

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%

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

Nya styrelsemedlemmar sökes!
För klubbens överlevnad måste vi fylla alla styrelseposter 
annars kommer Hitachi Motorklubb snart att försvinna!

Har du erfarenhet av styrelsearbete?
Vill du engagera dig för våra medlemmar?

Har du idéer som kan göra föreningen bättre?

Är detta något för dig så hör av dig!

info@hitachimotorklubb.se



Du som är medlem i HMK 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.

Bilvägen 8, Ludvika

HMK: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 HMK-rabatt! 
Tala med oss på Rolf Ericson Bil om du vill kontrollera att ditt kort är rätt kodat.

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

FÖR ALLA
BILAR

0240-370 30  •  Kranvägen 2, Ludvika
www.fastmec.se  •  christer@fastmec.se

Vi lämnar 10% rabatt på arbete och 
material från MECA

Ny 
adress!

GOKART
HMK-medlemmar kör två minuter extra och får 

extra paintballskott vid uppvisande av medlemskort.

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

15% rabatt
på bil- och 

fönsterglas Medlemskort
HMK Motorklubb

Detta medlemskort är giltigt t.o.m. 28 februari 2024

2023

Här är ditt nya
medlemskort!

Här nedan klipper du ut ditt medlemskort för 2023. 

Ta med det när du besöker våra annonsörer, för att ta del 
av fina erbjudanden och förmåner för våra medlemmar! 

<<Förnamn>> <<Efternamn>>

Alla erbjudanden gäller vid betalning med Volvokort, be gärna 
personalen på Tanka eller Rolf Ericson Bil att kolla så att 

HMK-rabatten är inkodad på ditt Volvokort.

HMK fakturarabatt med Volvokortet: 
bensin/etanol 10 öre/liter

diesel 15 öre/liter 
20% PÅ AUTOMATTVÄTT

Drivmedels-
rabatt!

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

Mossplan tfn 0240-10310

Kronvägen 35, Ludvika • 0240-56 44 40 • info@tratech.se • www.tratech.se

Rabatterade

priser för HMK-

medlemmar

KOLLA MED OSS FÖRST!
 • Kullager  • Tätningar  • Remmar 
 • Batterier  • Hydraulik  • Tryckluft
 Och mycket annat! Kolla med oss först!

10% rabatt på allt 
utom husvagnar, husbilar och gasol 

(gäller ej på redan nedsatta priser)

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

HMK-medlemmar erhåller

10-15% rabatt
på lagerfört sortiment! 
Verkstadsservice, MC 
och moped!

Cross- 
Enduro- 

Fiddy- och 
bildäck!

Vi har däck-
maskin & verk-

stadsutrustning

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

HMK-medlemmar får 10%

HITACHIMOTORKLUBB.SE
Motorklubben för anställda vid 
Hitachi Energy i Ludvika

Om medlemsavgiften!
Medlemsavgiften till HMK är 75 kr och kan betalas på olika sätt. 
Anställda hos Hitachi Energy betalar via löneavdrag på Marslönen, HMK sköter detta avdraget. 
Övriga medlemmar (Pensionärer, Quant, mm) betalar själva in 75kr till HMKs Plusgiro 577255-3. Om Din betalning inte inkommit till HMK den 30/4 2023 stryks du som medlem i föreningen och förlorar dina förmåner.


