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Hej och välkommen till ett nytt år med Musei-
föreningen. Sedan ett par veckor är vi åter igång med 
våra arbetsdagar på torsdagarna. 

 
Årets veteranbrandbilsrally arrangeras i år av 
Brandkåren Norra Dalarna tillsammans med 
Brandhistoriska Sällskapet. Centralorten 
kommer att vara Mora och rallyt skall köras 
runt Orsasjön. Nytt för i år är att alla som skall 
delta måste vara medlemmar i Brandhistoriska 
Sällskapet. Det bli man genom att betala 200 
kronor till Sällskapets bankgiro 5131-6693 
senast den 1 mars. Deltagaravgifter för rallyt, 

t.ex. grillkväll och bankett tillkommer och betalas till Museiföreningen som faktureras detta centralt 
från arrangören. Boende får deltagarna själva ordna. För vidare information följ länken: 
Deltagare/utställare - Mora kommun . 
 
Årets årsmöte kommer att äga rum måndag den 24 april klockan 18:00 i matsalen på Kålltorps 
brandstation. Motioner ska vara styrelsen till handa senast måndag den 27 mars. Anmälan till 
årsmötet görs på arsmotet@brandmuseet-storgoteborg.se eller till ordförande Marcus på telefon 
070 767 43 88 senast torsdag den 20 april. 
 
Med detta utskick sänder vi också med inbetalningskort för 
medlemsavgiften 2023 som är oförändrad 150 kr. Glöm inte ange namn 
och postadress samt e-postadress  så vi kan nå er snabbare med viktig 
information. Ert medlemsnummer hittar ni på adressetiketten på detta 
utskick. Föreningens postgironummer är 133 65 78-8. 
 
Under januari månad ställde dokumentationsgruppen iordning en liten minneshörna över 
jubileumsrallyt 2023 i arkivet och första veckan i februari hade vi besök av studerande från SMO 
programmet i Revinge. De känns stimulerande att vårt arkiv kommer till användning för 
morgondagens brandmän. 

 
Efter två års frånvaro kunde vi åter deltaga på Öppet hus som 
arrangeras av RSG vecka 7. Måndag den 13 februari var 
Museiföreningen med  på Lerums brandstation och under fredagen 
besökte vi Gårda. Som vanligt var det många vetgiriga stora och små 
besökare som ville känna och bli fotograferade tillsammans med våra 
gamla fordon. 
 

 
 
 
 
 
 



Vi önskar alla våra medlemmar en trevlig fortsättning och hoppas ni stannar 
kvar hos oss 2023. 
 
 
Vill du ha mer information? 
Kontakta föreningens e-postadress: 
brandmuseet@brandmuseet-storgoteborg.se 
 

Läs om oss på sociala medier: 
Facebook -  facebook.com/brandmuseet.storgoteborg 
Hemsida -   brandmuseet-storgoteborg.se    - tyvärr bara sporadisk uppdatering tills vidare 
 

Eller kontakta oss direkt: 
ordforande@brandmuseet-storgoteborg.se  Marcus   070 767 43 88 
sekreterare@brandmuseet-storgoteborg.se Stefan 070 680 83 81 
kassor@brandmuseet-storgoteborg.se  Bosse 073 044 60 44 
 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen  
Museiföreningen Räddningstjänsten Storgöteborg 
 
 
 

 

Folke och Karl-Ejnar juni 2009 


