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Premiär för Sveriges första samlarbilsmässa  
 
Den 11-13 mars arrangeras för första gången i Sverige en renodlad samlarbilsmässa, 
Samlarbil2016. Mässan visar upp klassiska bilar i olika modeller och skick, allt från 
kittlande ladufynd, bilar som är under renovering till de finaste pärlorna. Mässan 
fokuserar på bilar med svensk historia. För privatpersoner lockas även med en 
marknadsplats med bilar och bilprylar och en spännande samlarbilsbilsauktion. 
 
Sveriges första samlarbilsmässa, Samlarbil2016, har fått temat ”Från vrak till pärla”. En av 
utställningens idéer är att låta besökarna följa den spännande vägen från risiga ladugårdsfynd, 
via renoveringsverkstaden – där arbetet kommer att pågå under mässan – fram till de finaste 
klassiska pärlorna.  
 
– Det känns väldigt roligt att arrangera Sveriges första renodlade samlarbilsmässa. Vi 
kommer att bjuda besökarna på klassiska bilar, från vrak till pärla, mopeder och bilauktioner. 
De får även möjlighet att fråga renoveringsexperter om värdefulla tips och råd. Vi hoppas att 
mässan ska bli en årlig återkommande mässa i Örebro, säger mässarrangören Gunnar 
Dackevall. 
 
Bilarna på mässan ska vara äldre än 1992, undantag kan göras om det är riktigt speciella 
exemplar, och fokus ligger på bilar med en svensk historia. Mässan arrangeras av tidningarna 
Klassiker och GranTurismo och de håller just nu på att dammsuga Sverige för att hitta både 
renoverade och orenoverade originalbilar.  
 
På mässan deltar även tidningen Moped som visar upp ovanliga mopedklassiker, kanske 
smyger sig också en och annan mikrobil in i deras monter.  
 
Mässan samarbetar också med PS Auktioner som kommer att auktionera ut ett antal bilar på 
plats i Örebro. Detta är extra intressant för alla� som vill nå en stor köpkrets genom 
nätauktionisternas stora nätverk.  
 
De som vill medverka på mässan alternativt ställa ut på köp- & säljavdelningen uppmanas att 
kontakta mässan så fort som möjligt då utrymmet är begränsat, omkring 100 bilar ryms i 
lokalen. Besök mässans hemsida för mer information, http://www.samlarbil2016.se     
 
Arrangörer är Klassiker och GranTurismo. Förköp sker på Ticnet. 
• Samlarbil2016 i Örebros Conventum smygöppnar den 11 mars mellan kl. 15.00-20.00 och 
har sedan öppet lördag 12 mars, kl. 10.00-18.00 och söndag 13 mars kl. 10.00-16.00. 
 
 
För mer information, kontakta Lars-Ola Nordqvist, presschef, 070-689 11 20, 
lars@comvision.se 
 


