Laxå Motorklubb ger ut en Jubileumsbok
Full fart i 75 år
Författaren Lisbeth Axelssons ord:
Boken ska inte bara ge en bild av klubbens verksamhet, utan även dess roll i samhället, vilket
innebär att vi beskriver Laxå i den tid som klubben startades, i efterkrigstidens år när Esab
etablerades i kommunen och hur dess anställda kom att påverka klubbens framväxt och vad
klubben betytt genom åren för människor i Laxå med omnejd.
De avsnitten bygger på arkivsök och intervjuer med och berättelser kring de veteraner som
startade klubben
Vi följer åren framöver, olika epoker, händelser, tävlingar hemma och borta och klubbens
fysiska framväxt med berättelser och minnen där vi uppmärksammar människor som betytt
särskilt mycket för Laxå MK, inte bara ordförande utan de som jobbat mer anonymt och utan
vars arbete klubben inte kommit någonvart.
Boken beskriver viktiga händelser som inneburit framgångar för klubben, även förstås
svårigheter som dykt upp på vägen och var klubben står idag.
Nu kan du beställa vår Jubileumsbok genom att skicka ett mail till oss med namn, adress,
kontaktuppgifter samt antal böcker som beställs: jubileumsbok@laxamotorklubb.se
Priset per bok är 395 kr
Boken kommer att vara klar i början av augusti, då kommer den att släppas i samband med
utställningen som vi har i källaren på Laxå Bibliotek i augusti och september, även den för
att fira vårt 75-års jubileum där visar vi delar av vår verksamhet under åren.
När vi har fått böckerna kommer vi höra av oss till er som förbeställt, med alla detaljer.
Boken distribueras och vi behöver ta betalt för frakt om ni vill få leveransen skickad.
Det innebär att betalning sker när vi kommit överens om hur leverans ska ske.
Boken kommer säljas vid vår utställning, via fortsatt mailbeställning, på vår klubb, men även
på andra försäljningsställen som ännu inte är fastställt.
Du får en härlig fartfylld bok att bläddra bland alla bilder och läsa många gånger, samtidigt
som du stödjer klubben och hjälper oss att fortsätta vår verksamhet med att anordna
möjlighet att träna, tävla och utföra olika former av motorsport.
Vi har öppnat en stipendiefond för att kunna stödja ungdomar som har ett motorintresse.
Laxå Motorklubb

