
 

 
164 CLUB of Sweden är en ideell förening för ägare och entusiaster av 
Volvo 164. Föreningen bildades 1987 och har cirka 230 medlemmar.  
De flesta av våra medlemmar kommer från Skandinavien men även övriga 
Europa och andra världsdelar är representerade. 
Vi är anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) och Svenska Volvo-
klubbar i samverkan (SVIS). 
 
Med denna information vill vi, helt kort, presentera oss och vår verksamhet. 
Medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften samt fylla i och skicka 
in den medlemsanmälan som finns på nästa sida. 
Föreningens syfte är att verka för 164:ans bevarande. Vi försöker också att 
hjälpa till med reservdelar, tips, kunskap och att skapa kontakter. 
 
 Hör gärna av dig om du har några frågor. 
 

164 Club of Sweden 
Gamla Norrtäljevägen 117 
761 91 Norrtälje 

 
Tel:  070 60 55 164 
E-post: mejl (a) 164club.se   byt ut (a) mot @ 
Internet: www.164club.se 

 
 

INTERNET: För att på ett smidigt sätt kunna nå (och bli nådda av) Volvo 164 
fantaster runtom i världen har vi vår egen hemsida. På www.164club.se kan du 
finna information om klubben, tekniska data och reservdelar. Sänder någon in några 
rader text + bilder om sin bil eller en träff så lägger vi upp det på våra sidor. Där finns 
även en kalender med kommande träffar och marknader. Alltid dagsaktuellt!   
På www.164list.se försöker vi skapa en lista med alla kända Volvo 164 runt om i 
världen. Vi har en utförlig förteckning med Volvoklubbar i övriga världen. Och mycket 
annat! Sidorna är många….   Besök oss gärna när du har möjlighet. 
 
SVIS: Tillsammans med övriga svenska Volvoklubbar har vi bildat SVIS (Svenska 
Volvoklubbar i Samverkan). SVIS har ett eget lager med reservdelar erhållna dels 
genom goda kontakter med Volvo Parts AB, dels genom inköp från olika källor. Mer 
information om SVIS finns på www.svis.se  
 
KLUBBTIDNING: 164 Journalen är vår digitala klubbtidning som utkommer 
några gånger per år. Den innehåller nyheter, teknisk information, träffreportage och 
mycket annat. Skickas ut som pdf via e-post till alla medlemmar. 
 
MATRIKEL: Vi ger ut en matrikel med uppgifter om alla medlemmar och deras 
bilar. I matrikeln förklarar vi även hur man tyder bilens chassinummer samt modell-
kod. Matrikeln är endast tillgänglig för medlemmar! Skickas ut som pdf via e-post till 
alla medlemmar. 
 
FÖRSÄKRING: Genom klubben kan medlemmarna ansöka om en samlarbils-
försäkring med mycket förmånlig premie, antingen genom MHRF eller IF. 
Gemensamt är att den endast är avsedd för bilar i mycket gott originalskick och som 
ej används som bruksfordon.  
 
ÖVRIGT: Vi försöker också anordna medlemsträffar, oftast i samarbete med de 
andra Volvo klubbarna. Hela familjen är alltid välkommen och vi bryr oss mer om din 
närvaro än om din bils skick.   
Har du problem och behöver goda råd försöker vi att hjälpa dig efter bästa förmåga, 
eller tipsa om vem som bör kontaktas. 
 
MEDLEMSAVGIFT: Medlemsavgiften är 164 kr (2023) och löper per kalender-
år. Påbörjas medlemskapet efter 1 oktober erläggs ingen avgift för innevarande år. 
Medlemsavgiften betalas till: 

1. Nordeakonto: (4607) 00 00788 
2. Swish: 0705686164  
3. Paypal: mejl (a) 164club.se I så fall 173 kr för att täcka deras avgifter.   

 
Viktigast! Medlemskap i 164 CLUB of Sweden ger dig kontakter och kamratskap 
med andra Volvo 164 ägare och entusiaster. 

 



.MEDLEMSANMÄLAN 
 
Jag anmäler mig som medlem i 164 Club of Sweden och intygar att lämnade uppgifter är riktiga. Jag 
lämnar samtidigt mitt tillstånd till klubben att publicera uppgifter om mig i klubbens publikationer. (På 
Internet kommer vi som mest att nämna namn i samband med bilder från träff eller liknande, aldrig 
något mer.)  Medlemsavgiften (164 kr) betalas till Nordeakonto (4607) 00 00788, Swish 
0705686164 eller via Paypal (173 kr) 
Medlemsanmälan skickas till: 
  164 Club of Sweden 
  Gamla Norrtäljevägen 117 
  761 91 Norrtälje 
 
Det går även bra att skicka motsvarande uppgifter via e-post till mejl (a) 164club.se 
Byt ut (a) mot @ 
 
 
                                                                                                                                                                     
Namn 
 
                                                                                                                                                                     
Adress 
 
                                                                                                                                                                     
Postnummer                            Postadress 
 
                                                                                                                                                                     
Telefonnummer                                                  Mobilnummer 
 
                                                                                                                                                                     
E-post adress  
 
                                                                                                                                                                     
Övriga upplysningar 
 
 

BILUPPGIFTER 
 
Reg. Nr Chassinummer Färg Klädselkod Skick Anm (exv annan färg) 
 
 
                                                                                                                        ___________________   
 
                                                                                                                        ___________________ 
 
                                                                                                                        ___________________ 
 
                                                                                                                        ___________________ 
 
Exempel: 
AMK788 1644561A103571 117 967 2 Färgkod 096 
 
Chassinumret återfinns på höger främre dörrstolpe (mellan dörrgångjärnen). 
Färgkod och klädselkod återfinns på en skylt i motorrummet. 
Gradering av skick:  1 = Mycket gott renoverat skick eller fint orenoverat originalskick 
                                 2 = Bruksskick eller renoveringsobjekt 
                                 X = Ombyggd bil (bifoga gärna en kortare beskrivning, helst med bild.) 


