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BSA Bladet görs inte bara av en 
redaktion, det är du som medlem 
som är den viktigaste bidragsgivaren 
till BSA Bladet. Berätta om dina 
utfl ykter på BSA:n, renoveringen eller 

något annat som hör till BSA 
intresset. 

Har du en bild också så är det ännu bättre. 
Vi lånar gärna också broschyrer eller annat BSA 
material. Vi fotograferar av eller skannar dessa på 
ett sätt som inte skadar ditt material. Insänt material 
återsänds en tid efter utgivningen förutsatt att 
avsändarens adress är uppgiven.

Du får gärna sända material digitalt alltså via e-mejl. 
Tänk på att vi behöver högupplösta bilder om du 
fotograferar med en digitalkamera, vi önskar en 
upplösning på 300 dpi, i denna upplösning är en 
digitalbild några MB stor.

Det lönar sig att skriva till BSA Bladet. 
Bidragen skall vara av intresse för BSA ägaren. 
Egen text och bild premieras högre än enbart bild. 
Texten skall vara av sådan längd att den inte kan 
anses som ren bildtext. Originallitteratur såsom 
broschyrer, handböcker mm är mycket välkommet. 

Redaktionen utser ett insänt bidrag per nummer 
som ’bästa bidrag’,  detta få ett särskilt och 
premie, en BSA bok värd ca 200 kronor. Övriga 
insända bidrag får som premie en fi n BSA penna, 
så länge dessa räcker och som endast kan fås på 
detta sätt. 

Sänd ditt bidrag till BSA Bladet, Brännarns väg 15, 
430 10 Tvååker, eller maila till bsabladet@bsaoc.org. 
Glöm inte att skriva din postadress så att vi kan 

sända din premie!

Skriv till BSA Bladet
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MC-rundan i Norrbotten
Text och bilder:  Lars-Lennart Stenberg.

MC- rundan 1 Maj i norrbotten går i fyrkanten 
mellan Piteå- Luleå – Boden- Älvsbyn- Piteå. 
Mellan 400-700 motorcyklar åker varje år denna 
runda.

Årets tur var i det kallaste laget. En kall nordostlig 
vind från Bottenviken gjorde att många inte åkte 
hela resan på 14 mil. Starten går i Piteå sedan 
åker man till Luleå, där ansluter många. Sedan 
fortsätter resan till Boden, mötesplatsen är järn-
vägsstationen.

När jag skulle ta mig in till mötesplatsen med min 
BSA så fi ck jag vänta i en bilkö i 15 min innan alla 
motorcyklar hade passerat. Det ser mäktigt ut 
när så många motorcyklar samlas. Evenemanget 
lockar till sig mycket folk, många vill titta på 
motorcyklarna och de olika märkena som fi nns. 
Jag skulle tro att det fi nns nästan alla nuvarande 
MC-märken representerade, plus tre stycken 
gamla engelska märken. Min kära gamla BSA 
B33 Swing-55, där fanns även en Matchless-54 
och en AJS-54. Dessa original repade hojar  fi ck 
många beundrande blickar på samlingsplatserna 
och under körningen. 

Under åkturen till Älvsbyn åkte en MC- förare 
med en rätt ny Yamaha upp bredvid mig och 
mimade. ”-Vilken pärla!” och tittade på min BSA. 
Sådana stunder känns det värt allt slit och alla 
problem jag har haft under åren. Även när man 
åker igenom Städer, samhällen och byar samlas 
folk efter vägkanten för att titta på MC-tåget.

Från Boden åkte vi vidare till Älvsbyn och där gör 
man ett kort uppehåll för att sedan avslutande 
resan mot Öjebyn och Piteå. Resan avslutas i 
Öjebyn där man äter palt middag. Öjebyn ligger 
ca: 8 km från Piteås centrum. Palt är en speciell 
rätt från norrland bestående av potatis, vetemjöl, 
stekt fl äsk i tärningar och salt. Fläsket bakas in i 
en boll som man sedan kokar i saltat vatten. Palt 
ser ut som ljusgråa snöbollar och tillsammans 
med smör och lingonsylt är det mums för en 
norrlänning.

Livet med min BSA började 1970 när jag köpte 
den av en bilhandlare i Lycksele för 1500 kr. Då 
hade den alla tänkbara färger, Lättmetallskärmar, 
rostiga fäljar och mycket mer. Varje år har den fått 
en liten upprustning och översyn. Det som fattas 
är en kromad tank och ett lamphuvud i original. 

Så årets MC-runda och en 
femtio årig hoj känns ganska 
angenämt. Dessutom har den 
gett mig mänga härliga åkturer 
genom de 35 år den har varit 
i min ägo och varit en kämpe 
i regn och solsken. Jag åker 
gärna efter smala grusiga och 
krokiga vägar.  Det fi nns många 
fi na fi skeplatser här uppe om 
man åker efter sådana vägar, 
så det blir säkert även i sommar 
med metspöet och en ryggsäck 
efter nya mål.

Kanske det blir ett inlägg om en 
sådan tur i BSA bladet, vi får se.

Hälsningar Medlem 1476 N
Lars-Lennart Stenberg, BODEN

Rast vid Solberg

Två klassiker vid isbelagd sjö.

Brev från medlemmar

Bodens järnvägsstation.

Belönas med BSA bok
(se sid 3)


