Mjölby
Kommun i Östergötland med en folkmängd
på cirka 27000 personer varav 13000 i tätorten. Mantorp och Skänninge är också stora
orter.
Mjölby ligger vid Svartån, södra stambanan och E4:an. I Viringerondellen vid infarten ligger en stor, vacker King Edward. En
rondellpotatis!
Naturligtvis kommer man att tänka på
kvarnar när man hör namnet Mjölby, och
en äldre version av namnet är Mölloby. Med
tanke på forsarna i Svartån och den bördiga
Varför potatis? Det är många som frågar sig. En förklaring är
jorden på den omgivande slätten är Mjölby en
som en hyllning till matproduktionen på Östgötaslätten.
naturlig plats för kvarnar, och det har funnits
många vid forsarna. På 1920-talet ersattes de
vattendrivna kvarnarna med en stor eldriven kvarn.
Program för förbundsårsmöte
Den lades ned 2010 och kvarnepoken var avslutad.
i Mjölby lördag 11 maj 2019
Men forsarna används idag till elkraftverk.
Det finns en lokförarutbildning och en guldsmedsskola i Mjölby. Mantorptravet är välkänt för
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hästsportsentusiaster och på Mantorp Park rusar
Samling framför Mjölby Stadshotell. Kortare
bilar och motorcyklar.
vandring till något intressant besöksmål.

Mjölby är platsen för Samlarförbundet
Nordstjärnans årsmöte 2019.
Välkommen – och det gäller alla medlemmar, du
som går på allt och du som är lite mer av en soffpotatis, nya som gamla, gamla som unga, de med
styrelseposter och de utan, vad du än samlar på.
Kort sagt – årsmötet är till för den enskilde medlemmen och alla är välkomna. Gör din röst hörd
på årsmötet! Tyck till om förbundet. Fråga det du
undrar över. Välj en ny förbundsstyrelse. Se vilka
som har fått medalj i år.
Du behöver inte vara orolig för att bli vald till
något du inte vill. Sådant är ordnat i förväg tack
vare en aktiv valberedning.

Mjölby Stadshotell ligger femtio meter
från Mjölby järnvägsstation.

12.15
Stor lunchbuffé inklusive dryck och salladsbuffé.
13.30
Årsmötet börjar.
14.30
Årsmötet avslutas. Efter mötet serveras kaffe/
the, smoothies samt hembakat med kex och
ost.
Medlemspris: 300 kronor inklusive årsmötesnål.
Anmäl dig genom att sätta in 300 kr / person
till Samlarförbundets bankgiro 785-0167 eller
swisha pengar till 123-588 33 50. Meddela
namn, eventuell lokalförening samt eventuella
matallergier. Betalningen ska vara gjord senast
12 april.

3

