
ExpoNorr  29 juni - 2 juli 2017 

Orden EXPO NORR lyser med stora bokstäver på plakat och 
broschyrer och i lokaltidningarna i slutet av juni varje år! Expo Norr 
är en årlig företeelse i Östersund sedan femtiotalet och som lockar 

många utställare och besökare. 

Expon är en samlingspunkt för hantverkare, försäljare, föreningar och entreprenörer av alla de slag. 
Även vår lilla förening FMK – Familjens MotorKlubb – vill också visa framfötterna och vara med och 

berätta vad vi gör och vad vi har att erbjuda blivande medlemmar. 

Under fyra dagar har ett stort antal frivilliga jobbat med att först iordningställa en monter och sedan 
under åtta timmar dagligen berätta för hugade åskådare fördelen med ett medlemskap i FMK. 

Avgiften är på 200 kr per år och då erbjuder vi rabatterat pris på omläggning av däck samt bra pris på 
vinter- och sommarförvaring på däckhotell - allt hos Däckia. Vi har också rabattavtal med ett 
femtontal firmor vilket gör att ett medlemskap kan löna sig många gånger om man utnyttjar dessa 
rabatter. 

En stor släpvagn med kåpa kan lånas för endast 150 kr per dygn och där har intresset visat sig stort. 
På  OKQ8 macken på Södra Gröngatan finns även tillgång till en verkstadslokal för en mindre penning 
per timme. Vad FMK tillhandahåller och bland annat utbildar i kan du läsa om på hemsidan: 

www.fmkjh.se. 

Under årets expo hade vi en liten tävling varje dag i att gissa antalet godisbilar i en glasburk. Gissa om 
det var poppis att få vinna den burken! Då cykelåkandet ökat på senare år så hade vi ett självtest för 
besökarna som då kunde kolla sina kunskaper vad gäller trafikfrågor samt utrustning av sin cykel. 

FMK ställde även i år upp med en krocksläde där besökarna fick känna på hur det var att krocka i en 
hastighet av 7 km i timmen! En hyfsat kraftigt stöt tyckte många och undrade hur det skulle kännas 
om man lade till en nolla efter sjuan!! 

En mångårig medarbetare i FMK – Roland Forsgren – ställde upp för en skjuts med krocksläden och 

då fick vi nedanstående tjusiga bild. 

För FMK – Mona Wallander 

 

http://www.fmkjh.se/

