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PåVäg
Mot ljusare tider?
Transportstyrelsens ger lättnader till historiskt transportmedel.
2018 lämnade Riksantikvarieämbetet (RAÄ), på regeringens uppdrag, en
rapport om behovet av en skyddslagstiftning för historiska transportmedel.
Rapporten remitterades aldrig, då regeringen tog fasta på de svårigheter
som RAÄ lyft fram. RAÄ fick istället i uppdrag att hitta andra vägar för att
värna det rörliga kulturarvet. Detta oroade Transporthistoriskt nätverk (ThN),
där Motorhistoriska Riksförbundet ingår, som arbetat länge med frågan i
samarbete med RAÄ.
Nyligen dök en ljusning upp i form av en remiss från Transportstyrelsen
avseende avgiftslättnader för kulturhistoriskt intressanta luftfartyg. ThN
har svarat på remissen och menar att förslaget är föredömligt och ett litet
steg på vägen mot ytterligare undantag från avgifter och andra lättnader
för övriga historiska transportmedel. ThNs syn delas av RAÄ, men även av
Statens maritima och transporthistoriska museer.
Foto: Göran Schüsseleder

Obs!

Båda myndigheterna har i
dag ett regeringsuppdrag där
målet är ökad kunskap och
kunskapsspridning om historiska transportmedel. ThN, liksom MHRF enskilt, har i dag ett
gott samarbete med båda och
fortsätter driva frågan framåt.
Malin Erlfeldt
kanslichef MHRF samt
ansvarig för kulturarvsfrågor
En ny flaggskylt bidrar till
ljus i mörkret utanför kansliet.

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.
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Visa att även du firar
Motorhistoriska dagen!
Att hålla avstånd har blivit viktigare än någonsin. Då gäller det att synas den 6 juni!
Motorhistoriska Riksförbundet uppmanar alla
ägare av historiska fordon att följa beslut, anvisningar och rekommendationer från myndigheterna. Även i samband med årets firande av Motorhistoriska dagen den 6 juni.
– Precis som i fjol måste Sveriges rullande
kulturarv firas på egen hand eller i mindre
grupper då det traditionella firandet påverkas med anledning av covid-19, säger
MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. En
ensam tur med pärlan hemmavid kan bereda
stor glädje i omgivningen – och inte minst en
själv, speciellt när så mycket annat roligt ställts in!
Trots det hoppas han på en stor gemensam
folkfest den 6 juni. På Facebook-sidan Motorhistoriska dagen 2021 (facebook.com/motorhistoriskadagen2021) kan alla delta genom att
lägga in bilder och filmer från sitt firande. Allt
under hashtagen #motorhistoriskadagen2021!

Motorhistoriska
dagen 6 juni
Fira Sveriges rullande kultur
arv på en folkfest nära dig!
mhrf.se/6juni
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Tekniska data

Kuriosa
Arrangörstävlingen Kultur
på väg i samarbete med

Skriv ut skyltar till ditt historiska fordon
på mhrf.se/6juni.
Priser delas ut till bästa firande och precis
som i fjol är allmänheten jury genom att gilla
inläggen på sidan.
Göran Schüsseleder
kommunikatör MHRF

Motorhistoriska
dagen 6 juni
Fira Sveriges rullande kulturarv;
#motorhistoriskadagen2021 – läs mer på mhrf.se/6juni!
Arrangörstävlingen
i samarbete med

För mer information om arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas i samband
med #motorhistoriskadagen2021, ring 08-30 28 01 eller besök mhrf.se/6juni.
Foto: Ellen Stensrud Forslunds (Gammelbilens Vänner i Värmland) bidrag 2020
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