
 
DE GAMLA URENS VÄNNER I MALMÖ 

 

Utflykt Österlen, lördag den 21 maj 2022. Samling kl. 10.00 vid 

Johannamuseet i Skurup. 

 

OBS! Föranmälan krävs, se under övriga upplysningar nedan! 
     

PROGRAM 
 

 

                   
Bilmekanikern Manfred Almkvist öppnade ett privat museum för sin samling av tekniska föremål 1983. 

Museet, som är döpt efter en gammal Ford från 1914, drivs i dag vidare av Manfreds son, Bengt Almkvist 

med familj. De omfattande samlingarna kommer förevisas av en vidtalad guide. Förutom mängder med 

fordon av olika slag så finns det även en stor mångfald av mekaniska föremål inkl. en del ovanliga klockor, 

företrädesvis torn- och fasadur. En mekanisk orkester kommer underhålla oss under guidningen 

 

Vi bryter upp omkr. kl.12.00 för gemensam färd till det närbelägna Stenbäcks Flygmuseum som ligger vid 

väg E65 i riktning mot Ystad (museets utställda stridsflygplan är väl synliga från E65). På flygmuseet 

kommer det serveras en lunch som levereras till museet av en restaurang i Skurups kommun. Meny och pris 

är inte fastställt när denna kallelse skrivs. Se vidare under särskilda upplysningar. Efter lunchen får vi en 

guidad visning av museets innehavare Rikard Andersson.  

 

Vägbeskrivning Johannamuseet, adress; Sandåkra 6 Skurup: 
Från Malmö, tag E65 mot Skurup. Sväng av andra avfarten till Skurup (inte den första). Därefter är det 

skyltat till museet som ligger ca 2 km norr om Skurup. Se vidare info; www.johannamuseet.se 

 

Övriga upplysningar: 

 
Utflykten baseras på att deltagarna själva svarar för transporter. Tillämpa gärna samåkning. Medlems 

anhöriga eller någon god vän är välkomna. Föreningen svarar för entréavgifter till respektive sevärdhet 

avseende medlemmar. OBS! Lunchen betalas av respektive medlem och förbokas senast den 19/5 genom 

att kontakta föreningens sekreterare som kommer ge Er mer information om menyalternativ och pris.  

 

Rikard Hermansson nås på; rikardhermansson@icloud.com  
 

Hjärtligt välkomna! 

Styrelsen 

 

Ps.  

1. TID-SKRIFT årgång 14 delas ut till mötesdeltagarna och distribueras via post till övriga. 

2. Medlemmar som har frågor eller förslag uppmanas att kontakta Peter Borgelin via peter@affmak.se  

3. Medlemmar som ej erhåller mejlutskick uppmanas att kontakta Zdenek Tancibudek  

Zdeneks mejladress är; dannyblue_813@hotmail.com 

4. Hemsidan för De Gamla Urens Vänner i Malmö finns under domänen: www.dguv.se 

Varje månad publiceras ett nytt föremål under rubriken "Månadens ur".  

Ds. 

 

Föreningens adress: DGUV, c/o R. Hermansson, Västanväg 53A, 216 15 Limhamn.            

Bankgironummer: 5462-3921 Mejladress: peter@affmak.se  Hemsida www.dguv.se              


