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Hej på er!
När jag skriver dessa rader har våren knackat på dörren,
men just idag, den 10 april, snöar det lite igen och då kan
man ju undra vart den lilla värmen vi haft ett tag tagit
vägen.
Men vi får ha förtröstan värmen kommer väl får vi
hoppas, för nu behöver vi både värmen och solen för att
kunna vakna till liv både här och där.
För hur det nu än är så nalkas ju en ny säsong för våra
husvagnar/husbilar.
Många har säker börjat ta ut dom för vårstädning och
tvättning, för även dom
behöver ju lite omvårdnad innan vi drat ut på våra vägar
i sommar.
Själva så har vi redan varit ute en sväng med pärlan, det
gick bra fast man
var allt lite ringrostig i några minuter i alla fall ha ha.
Gäller ju att vara iform fram till årsmötet i Hjo Kristi
flygare helgen.
Men nu får vi hoppas att vi även denna sommar får bra
väder, kanske inte
lika varmt som förra som förra året det var lite väl mycket
värme.
Lagom är ju bäst sägs det ju, men vad är lagom i dessa
dagar.
Nog om detta mina vänner, hoppas ni alla har hälsan i
behåll så kanske vi ses ute på våra vägar.
Själva drar vi till Interrallyt i Holland veckan efter
midsommar.
Det ska bli en upplevelse att få se hur dom har det,
även att knyta nya bekantskapelser är inte helt fel det
heller.
Ha det så bra så hörs vi snart igen.
Mvh. Benny Pettersson
Ordf. Club Solifer Sweden
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Club Solifer hälsar nya
medlemmar välkomna!
4443 Kilsbro Johan & Anna Härryda

Bilder från Interrallyt i Holland
2006

Vi vill uppmärksamma alla
medlemmar på att man är välkomen
att anmäla sig till samtliga träffar som
anordnas av klubben. Även om man inte
bor i den region som träffen äger rum i.

Styrelsen
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REGION

REGION

SYDs
TRÄFFAR 2019

Gränsträffen
2019
Nu är "seniorerna" på banan igen och kommer
att arrangera gränsträffen i Sverige i år.
Platsen blir en gammal favorit:
Orebergets gamla nöjesplats i Göteryd,
Tid: 6-9/9
Mer information kommer i nästa tidning
Carina & Gillis, Sonja & Mats och Anita & Sven-Erik

VÄSTs
TRÄFFAR 2019

Höstträff
Tid: 27-29 september
Plats: Torsö bygdegård och camping.
Pris: 500kr per ekipage och så är det
knytis på lördagen. Var och en tar med
sig det de vill äta och dricka

Bilder från tidigare gränsträff

Adventsträffen
Plats: Munkedal båthamn
Tid: 15-17 november
Pris: 200 kr inkl el

Club Solifer Nytt
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REGION

REGION

ÖSTs
TRÄFFAR 2019

MÄLARDALENs
TRÄFFAR 2019

Inga träffar för 2019
inrapporterade

Mälardalens årsmöte
2019
17-19/5 Adelsö festplats
Program för helgen

Mässan för det mobila livet
11-15 september 2019
Elmia, Jönköping
Informationsmöte på Elmia
Lördag den 14 sep.
kl: 14.00 i sal 12 konferensdelen.

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Presentation av styrelseledamöter
4. Rapporter
5. Ekonomisk rapport
6. Årsmöte 2019 och 2020
7. Presentation av regionernas kommande
verksamhet
8. Club Nytt
9. Övriga frågor
10. Avslutning
Benny Pettersson 070 5416634
Club Solifer Sweden Styrelsen
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Fredag 17/5
Inkörning från 15:00
Vi har tillgång till lokal hela helgen, se bild ovan.
Lördag 18/5
10:00 Årsmöte
12:00 Gemensam lunch (Knytis)
Eftermiddagen fria aktiviteter ev Mölkky-turnering
eller utforska omgivningen.
17:30 Vi går gemensamt till Alsnuvikingarna där
blir vi bjudna på vikingainspirerad middag.
Söndag 19/5
Avslutning
Träffkostnad 200:Anmälan till Ann-Britt & Nils Foghelin
070-524 90 43, 070-666 92 29

Mälardalens rally 23-25/8

Rallyt kommer att anordnas på södra sidan.
Anmälan till Ulla &NilsErik: 070-394 31 44
Gun & Jan-Erik: 070-746 31 35

Ärtsoppeträffen

Grisslehamn 20-22/9
Anmälan till:
Ingrid Germundsson: 070-523 04 89
Club Solifer Nytt

Färdbeskrivning till Mälardalens årsmöte på
Adelsö
Söderifrån kan man ta Slagsta färjan till Jungfrusund (betalfärja). Tänk på att ni måste köpa biljett
innan ombordkörning. Kör mot Träkvista och följ skyltar Adelsö.
Från Brommaplan kör förbi Drottningholm, håll till vänster över bron vid Tappström. Följ skyltar
mot Adelsö.
Färjan mellan Munsö och Adelsö går varje hel och halvtimme, den är gratis.Håll till vänster efter den
långa backen ni kör uppför när ni kommit av färjan. Det är ca 2 km till Adelsö festplats.

Club Solifer Nytt
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Årsmöte med region väst i Hällingsjö
Lördag den 30 mars dras husvagnen
fram ur carporten. Den städas från
golv till tak och senare i veckan
tvättas även utsidan.

F

redag 5 april är det äntligen
dags att dra ut på vägarna
igen. Denna gång går färden
till Björkängsvallen i Hällingsjö för
Soliferträff och årsmöte med region
väst. Vi är 10 ekipage som hittat hit.
Klockan 18.30 samlas vi i lokalen för
en välkomstfika. Lena berättar om
Hällingsjös gamla historia som sträcker sig från 1800-talet då platsen var en
knutpunkt för dåtidens transporter.
Annelie bjuder på tårta så att vi kan
fira henne att hon går i pension på
måndag, veckan som gått har hon haft
sin sista semester.
Det är lite kyligt i vagnen när vi
vaknar på lördags morgon, 13 grader.
Pannan vill inte fungera som den ska.
Efter en promenad med vovven och
frukost i vagnen åker vi till Skene för
lite shopping. Klockan 13 är det dags
för poängpromenad. Alla sätt att ta sig
runt på är bra utom de dåliga. Sven
hade sitt egna lilla sätt. Poängpromenaden avslutas hemma hos Lena och
Thomas Brandin där vi på blir bjudna
på korv och bröd med god dricka till.
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Klockan 16 är det dags för region
västs årsmöte. Än en gång har vi
tur med vädret när det är dags för
årsmöte och kan sitta ute mellan
husvagnar och husbilar. Eftersom
ordinarie sekreteraren Jessica Breifors
är upptagen på annat håll utses jag
som tillfällig sekreterare för årsmötet
och konstituerande mötet.
Det börjar bli dags att göra sig
iordning för kvällens festiviteter.
Klockan 18.30 samlas vi i lokalen där
vi blir bjudna på en väldigt god buffé.
Resultatet för poängpromenaden
redovisas. Båda Maggan och jag har
9 rätt var så det hänger på att gissa
längden på snöret i glasburken.

Maggan gissar på 4,25 meter och
jag 4,75 meter. Jag vann eftersom
snöret var 6 meter, men vi delade på
chockladvinsten. Kvällen går vidare
med vårt sedvanliga lotteri. Än en
gång har jag tur och får med mig
ett par fina ljuslyktor hem. Kenth
Olsson går och hämtar gitarren och
tillsammans med Ulf och Thomas
Brandin bryter han ut i sång. Jag ber
Frank Olsson sjunga Evert Taubes
”Inbjudan till Bohuslän” för oss vilken
han också gör. Lite allsång hinner vi
med innan Kenth sjunger sin sång till
Sven. Så småningom börjar vi bryta
upp från lokalen och dra oss in i
husvagnar och husbilar.

Under natten till söndag fick vi låna
el för att kunna köra värmen på el
istället för gasol så när vi vaknar på
söndag morgon är det varmt och
gott. En promenad innan frukost.
Sedan är det bara att börja packa
ihop. Vi avslutar med en avskedsfika
i lokalen där vi även bjuds på resterna
från gårdagskvällen. Vi packar ihop
det sista och börjar färden hemåt i
strålande sol.

Club Solifer Nytt

Tack Lena och Thomas, Annelie och
Ulf (”Brandinarna”) för en jättetrevlig
träff med bra lokal och god mat. Tack
alla som kom. Vill särskilt lyfta fram
att det är lite extra kul när Viola och
Frank har möjlighet att vara med
eftersom de i annars har sin husvagn
på säsongsplats, men även när våra
f d medlemmar (som kanske blir
medlemmar igen?) Margareta, Raimo,
Marianne och Roy kommer och hälsar
på oss – ni är allihop välkomna igen.
O2063 Anette Borg

Verkstad & stor tillbe

hörsbutik!

- Familjeföretag seda

n 1994 -

Nykomlingar i familjen!
Nu säljer vi även
Weinsberg husbilar & plåtisar.

Auktoris
erad
Solifer v
erkstad!
Säljer/Köper/Byter/Förmedlar & Hyr ut Mån-tors 10-18, Fre 10-16 (Lunchstängt 12-13), Sön 12-15

www.backamohusvagnscenter.se
Club Solifer Nytt

0522-23440 Oss hittar du längs väg 167, 5 km söder om
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Interrally 2019, 27 Juni-1 Juli
Zeewolde Holland
Program Interrally 2019 i Zeewolde och camping "De Distel"
Zeewolde ligger i det "nya landet" i centrala Holland. Avstånd till Amsterdam 4 mil,
Rotterdam 10 mil samt Haag 10 mil.

Torsdagen den 27 juni:
Ankomst
Fredag den 28 juni:
10.30: Officiellt invigning av ordförande, DidiLindhoudt och flaggceremoni.
11.00: Information om land- och vatten
förändringar i Holland under de senaste
decennierna: ”Hur vi besegrar havet”.
11.45: Information om programmet.
14.30: Vi utforskar omgivningarna: gammalt och
nytt land.
17.00: ”Happy hour” -träff
Lördag den 29 juni
Vi samlas för att besöka orkidéutställning i
Luttelgeest ca 60 km. Gemensam transport i
egna bilar (vi föreslår att vi blandar gäster och
holländare i bilarna)
11.00: Ankomst till orkidéutställningen – kaffe.
12.00: ”Egentid”, man kan gå på rundtur i
orkidéutställningen, (inträde tillkommer) eller
göra Ditt eget program i omgivningarna. Vi
föreslår besök i Schokloand, Hamnen i Urk,
medeltidsorten Elburg, våtmarkerna omkring
Lelystad, marknaden Batavia City i Lelystad
eller bese en kopia av skeppet Batavia.
17.00: Umgås och förbereda sig för kvällens
festligheter.
20.00: Interrallymiddagen, träffas och umgås,
musik och dans, lotterier.
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Söndag den 30 juni
11.00: Start på landskampen mellan de olika
ländernas lag. Vi spelar golf för bönder….
17.00: Förberedelse för middagen.
19.00: Middag, resultat från dagens landskamp,
tal.
Avskedstal av Club Solifer Nederlands
Ordförande.
Måndag den 1 juli
Avfärd från ZeeWolde, flaggceremoni.
Träffkostnad:
100 euro per ekipage och 25 euro per person,
Detta inkluderar 4 dagars camping inklusive el
på Camping De Distel i Zeewolde.
Fredagens eftermiddagsutfärd.
Välkomstdrink den 28:e.
Kaffe med kaka vid orkidéutställningen.
Välkomstdrink på lördagens Interrally-fest.
Middag och dryck den 30:e.
Anmälan sker till :
Kassör Birgitta Hillerström
tel: 070-600 74 92
E-mail: birgitta@hillerstrom.net
Senast 1 juni. Holländska klubben vill veta hur
många som kommer .

Club Solifer Nytt

Mostar

Kroatien utan
husvagn
Vi fick erbjudande om denna resa
i posten från TssTravel i samarbete
med Caravan Club i september och
vi bokade med en gång. Detta fick
man ju inte missa.
Text och bild: Jessica Breifors och Kjell Karlsson
P4308

Dag 1

L

ugn avfärd till Landvetters
flygplats med hjälp av dottern
som taxichaufför för att slippa
ha bilen parkerad på parkeringen och
betala onödiga pengar.
Incheckade och klara tar jag och Kjell
oss liten förfriskning i baren innan
avfärd. Tillslut så ropas vår flight ut i
högtalarna, ska bli så härligt o äntligen komma iväg på lite äventyr.
Efter en mellanlandning i Billund
Danmark, så landar vi efter några
timmar i ett mörkt Dubrovnik. Efter
snabbt fått bagaget och bussats till
vårt hotell Villa Paradiso.
En lätt buffé är uppdukad i restaurangen. Sen dyker vi trötta i säng.

Club Solifer Nytt

Dag 2.
Efter frukost samlas vi igen på vår
buss, bussnr. 45 med chauffören
Daniel (kroatier) och vår guide
Abdulah (ursprung från Cypern).
Idag utforskar vi Dubrovnik,
Adriatiska havets pärla. Spatserar
genom små gränder, beundrar kyrkor
och fina palats som är omgivna av
stor fästningsmur.

Dubrovniks stadskärna är ett av
UNESCO-världsarv. Vi fortsatte vår
färd norrut genom en av världens
vackraste kust längs Adriatiska havet.
Framme vid Staden Ston beskådar vi
världens näst längsta fästningsmur
5,5km lång. Byggdes under 1300
talet för att skydda de värdefulla
saltgårdarna i området. Värdet på
saltet på den tiden var i förhållande
1kg guld var lika värt som 1kg salt.

Sedan styrdes bussen mot den lilla
pittoreska hamnstaden Neum och
vårat hotell Sensimar Adriatic Beach för kommande tre nätter. Dags
att installera sig på rummet för att
senare gå ner i restaurangen och
avnjuta ett lokalt buffébord med
mycket gott att äta och dricka.
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Dag 3.
Idag är inte vädrets makter med oss
regn och blåst, gäller att utrusta oss
med regnjackor för dagens utflykter
till 2 av UNESCOs världsarv.
Efter bussfärden kommer vi fram till
Split där vi med hjälp av en guidad
tur tar oss på tidsresa till antiken.
Vi promenerar förbi praktfulla
palats och torg som påminner om
det romerska riket. En av världens
mest bevarade romersk byggnad är
Diocletianus palats, ett av världsarven
som UNESCO skyddar. Lunch intas
på en liten inhemsk restaurang för att
senare återgå till bussen för vidare
äventyr.
Några mil österut gör vi nästa
stopp, Trogir där hela stadskärnan
är skyddad av UNESCO-världsarv
sedan 1997.

Bussen drar oss vidare genom
Kroatiens landskap mot
Nationalparken Krka med en yta
på 109 kvkm med de imponerande
vattenfallen. Med floran runt de
berömda vattenfallen så finns det
idags läget 1022 olika plantor/arter.
Krk floden är extremt viktig under
våren och hösten för alla fågelarter
som finns i området.
Här byggdes Europas första vattenkraftverk enligt Testlas princip år
1895.

Dag 4.
Idag fick man valmöjligheter att
slappa och njuta på hotellet och dess
omgivning eller ansluta sig till bussen
och åka på några utflykter.
Målet för utflykten är Sibenik
med UNESCO—världsarvet St.
Jakobskatedralen är så fascinerande
att se detta konstverk byggt för hand
och hur detaljrikt det är.

Dag 5.
Frukost intagen är det dags checka ut
från detta underbara fina hotell, packa
in väskorna i luckorna under bussen
och äntra vår buss för att idag åka mot
Bosnien-Hercegovina.
Innan gränsövergången rattar vår
Daniel oss för ett stopp vid en
fantastisk naturupplevelse Röda och
Blåa sjön. På somrarna torkade Blåa
sjön ut och alla fotbollsälskare kunde
använda sjöbotten som fotbollsplan
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Åker vidare till Mostar för en guidad
tur av den gamla staden och beskådar
en bro. Tyvärr sköts den sönder under
jugoslavienkriget på 1990talet så med
hjälp av UNESCO har den byggts
upp igen med av de gamla stenarna
som låg raserade i floden.
Än i dag används bron av det manliga
könet för att visa sin våghalsighet, fritt
fall från toppen, ett fall på 18m till vattenytan. Vi fick bevittna en man som
trotsade det kalla klimatet….
Natten tillbringar vi på hotell i Medugorje-området efter ha korsat gränsen.

Club Solifer Nytt

Dag 6.
Packar in oss ännu en morgon i
bussen tillsammans med våra väskor
för att korsa gränsen ännu en gång,
denna gång in i Montenegro.
Bussen styr oss till staden Trebinje där
vi beundrar och lyssnar på en guidad
tur. Lite lunchintag för att åka vidare
till Budva, där stadskärnan är en av
de äldsta 2500 år, vid den adriatiska
kusten.
Packar ut oss ur bussen för att checka
in på ännu ett fint hotell.
Efter middagen bjuder hotellet på en
Balkanafton med uppträdande och
förfriskningar.

Dag 7.
Utcheckning igen efter en härlig natts
sömn och god frukost. Packar in
väskorna i luckan under bussen för
att åka vidare till en av medelhavets
vackraste vikar Kotor bukten. Vi
vandrar genom ytterligare en av
UNESCO-världsarv pittoreska
omgivningar.
Buss 45 korsar gränsen tillbaka in i
Kroatien och Dubrovnik för en sista
natt med gänget.
Kvällen intas ännu en gång på ett
helt underbart hotell Rixos Libertas
Dubrovnik med en uppdukad
underbar buffé med allt du kan önska
dig, kallskuret, varm mat samt dessa
magnifika bakverk och desserter.
På morgon efter en lång frukost utan
stress då vi har gott av tid innan
avfärd säger vi hejdå till varandra
som har varit tillsammans under en
händelserik vecka genom tre länder
Kroatien, Bosnien-Hercegovina och
Montenegro för att landa i Kroatien
igen. Många härliga minnen har vi
med oss hem.

Club Solifer Sweden Årsmöte 2019

Region Väst hälsar Er välkomna till Årsmötet 2019
på Hjo Camping
Torsdag 30 maj till söndag 2 juni 2019. Adress: Karlsborgsvägen 40 544 33 Hjo
Pris för träffen: 500 kr per ekipage
Barn: gratis
Vill ni ha el skriv in det i er anmälan
Träffen är delvis sponsrad av huvudstyrelsen.
Anmälan görs genom inbetalning på Plusgiro: 4847579-2. Ange namn och medlemsnummer.
Senast 9 maj vill vi ha er anmälan
Vid sen anmälan kontakta ordföranden Benny Pettersson 0705-41 66 34
Vid Er anmälan behöver vi veta: medlemsnummer, namn samt antal barn.
Önskar Ni delta i terrängloppet/tipspromenaden behöver vi veta namn och ålder.
OBS Meddela eventuella allergier

Torsdag 30 maj 2019

Program för helgen

10,00 Inkörning
Uppställning görs på anvisade platser i den ordning man anländer
18,00 Invigning av träffen med fika
(lotteriförsäljning och dragning)
Information om träffen.
Fredag 31 maj 2019
10,00 Årsmöte Club Solifer Sweden
12,00 Terränglopp/tipspromenad för alla, gammal som ung.
Efter bjuds det på korv och bröd.
18,00 Supé med underhållning och dans till trubadur Stefan Axfjord
(lotteriförsäljning & dragning)
Lördag 1 juni 2019
Fria aktiviteter.
18,00 Grillknytis vid långbord om vädret tillåter annars är vi i lokal, Var och en tar med vad den vill
äta och dricka.
Söndag 2 juni 2019
Hemkörning (Kör Försiktigt!)
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MEDLEMSFÖRMÅNER
Rabatter på nordiska campingplatser

Generellt gäller att medlemskortet skall uppvisas och
rabatt begäras vid incheckning. Medlemsrabatten kan
oftas ej kombineras med andra rabatter. Rabatter på
svenska campingplatser.
AC36 Jörn Camping Österjörn, Jörn 10 %.
B 17 Grisslehamns Husvagnscamping, Grisslehamn 10%
BD 4 Jokkmokks Turistcenter AB, Jokkmokk, 10 %.
D 6 Djulöbadets Camping & Stugby,
Katrineholm 7:e dygnet fritt.
E 5 Sörsjöns Vandrarhem & Camping, Norrköping
(Åby), 10 %.
E 13 Yxningens Camping 10% på campingavgift,
ej veckorna 25-32. Mot uppvisande av
giltigt medlemskort.
E 17 Korskullens Camping Söderköping, 10 %, ej på el.
E 34 Skeppsdockans Camping & vandrarhem,
Söderköping 10 %.
F 2 Getingaryds Camping, Gränna 10% på campingavgift
Gäller ej veckorna 28-33.
G 5 Sjöstugans Camping & vandrarhem i Älmhult.
Fast pris under lågsäsong. Pris: 150:-/inkl el.Se katalog
G 8 Tingsryds Camping,Tingsryd, Fri el, gäller ordinarie
dygnsavgift. Ej vid rabatter eller månads/säsongsavgift
G 27 Sjön Bolmen Camping, Ljungby, 5:- per övernattning
och var 7:e övernattning gratis.
Medlemskort uppvisas både vid in och utcheckning.
K 2 Halens Camping Olofström Fri el.
Lågsäsong: 1/1-21/5 /28/8-31/12
Mellan :
22/5-21/6 / 14/8-27/8
K 7 Kolleviks Camping Karlshamn. Klubbmedlem
skall uppvisa giltigt medlemsbevis. Rabatten kan
inte kombineras med andra eventuella rabatter.
Fri el. värde 50 kr /dygn.
Lågsäsong: 13/4-21/5 / 28/8-24/9
Mellan:
22/5-21/6 / 14/8-27/8
K 15 Kristianopel Turism HB, Fågelmara, 10 %
vart 7:e dygn fritt.
L 6 Skäralids camping & vandrarhem,Ljungbyhed10%
L 25 Elfdalens Camping, Klippan,10:-/dygn,
fri dusch/bastu.
R 1 Filsbäcks camping,Lidköping. 20:-rabatt på
camping avgift, ej el. Ingen rabatt under midsommarhelgen eller under juli månad.
R 14 Tidaholm-Hökensås Semesterby / Camping
Tidaholm, 10 %.
Y 7 Flogsta Camping, Bollstabruk 15 %, Boende på
campingen erhåller ett gratisbad/familj.
Z 69 Åkersjöstrand Camping, fiskevatten från Krokom
till norska gränsen. Campingavgift 25 % men ej
under juli månad och stor helger. Gratis el vid
dygnscamping.
FC Statiol Hyltena, Jönköping, 25 % rabatt på Quickstop
108 övernattning.
FC Rigeleje Strand camping Campingavgift : Var fjärde
176 sammanhängande dygn gratis. (gäller ej under

Lomakeskus Tamminiemi Ekudden f.d. Casino
Camping, Lovisa, Finland 10 % på campingavgiften.
Ormnäs Camping, Tammisaari (Ekenäs), Finland
10 % på campingavgiften.
Svanen Camping, Jakobstad, Finland, 10 % på
campingavgiften.
Hummelviks Camping, Eckerö, Åland, 10 % på
campingavgiften.
Ekebergs Camping, Oslo, Norge, 10 %.
Storebelt Camping og Fericenter, Korsör, Danmark,
15 %. person avgift. ,
Holme Å Camping, Hovborg, Danmark
10 % rabatt per dygn.
Bandholm Camping, Bandholm Danmark lämnar 20% rabatt
kan inte kombineras med andra eventuella rabatter.
Tannisby camping Tversted Strand,Danmark.
ger 15 % rabatt på denna campingavgift.
Mot uppvisande av giltigt medlemskort.

Rabatt på reservdelar och tillbehör mm:
Klubbmedlem skall uppvisa gällande medlemsbevis för att erhålla
rabatt.
Backamo Husvagnscenter AB,10 % på reservdelar och
tillbehör.
BW Fritid, Umeå, 10 % på tillbehör.
Caravan & Marin AB Valbo, 10 % på reservdelar och
tillbehör.
Henrikssons Husvagnar AB, Enköping, 12 % på reservdelar.
Husvagnspoolen, Hammarö,10 % på tillbehör och reservdelar.
Loods Fritid AB Borlänge,10 % på reservdelar mm.
Mälardalen Caravancenter AB, Stora Sundby,
10 % på reservdelar mm.
Widlunds Husvagnar AB, Bjuv,10 % på tillbehör.
Ledkungen.se ger alla medlemmar i Club Solifer
20 % rabatt på hela sortimentet. Med Led-lampor från
Ledkungen.se kan du spara ca 80 % ström.
Lamporna skickas mot faktura 10 dagar netto
(ligger med i försändelsen).
Hemsidan www. Ledkungen.se anger ni klubbnamn
och nummer för att erhålla rabatten.Vi hjälper gärna till
att byta lampor kostnadsfritt om ni kommer till oss i
Hallstahammar. VÄLKOMNA!
Nöbbelövs Gasol & Entreprenad AB. Gasolfyllning 10% och
tillbehör 10%.
Per Mattissons väg 47 (E2)

högsäsong) Ring gärna innan ankomst 070-524 73 70
FC Tydingesjöns camping, Broby 10 %, Stuga 10 %.
310
Bergby Gård. Konferans & Camping Hallstavik 5 %
Club Solifer Nytt

15

Serviceställen i Sverige

Kämpes Husvagnsservice
Svensk Camping & Fritid AB
Engströms Rep & Transmission AB
Höörs Husvagn & Fritid AB
Montera West HB
Husvagnsverkstan Dick Wiman
Vippens Husvagnsservice
AB Bröderna Lindgrens Bilverkstad
Stenstorps Husvagnsservice AB
Dag Service AB
Bosses Husbil-& Husvagnsservice
Husvagnscenter i Växjö AB
Varbergs Husvagnsservice
Haninge Camp Service AB
Backamo Husvagnsservice AB
R.A Husvagnservice
Husvagnsspecialisten I Uppsala AB
Servicegaraget
Henrikssons Husvagnar AB
SE Motorcamp
Loods Fritid AB
June Fritid AB
CJ:s Husvagnsservice AB
Mälardalens Caravan Center AB
(Mac Möller)
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342 32 ALVESTA
0472-109 50
124 40 BANDHAGEN
08-749 33 88
917 31 DOROTEA
070-237 98 48
243 23 HÖÖR
0413- 231 80
515 93 SEGLORA
0320-910 30
602 28 NORRKÖPING
011-102 990
794 30 ORSA
070-576 88 68
931 61 SKELLEFTEÅ
0910-371 44
520 50 STENSTORP
0500-450 656
853 53 SUNDSVALL
060-120 513
233 51 SVEDALA
040-29 87 29
352 20 VÄXJÖ
0470-690 57
430 20 VEDDIGE
0340-311 20
136 44 HANDEN
08-120 17 120
459 91 LJUNGSKILE
0522-234 40
298 91 TOLLARP
070-56 02 340
752 28 UPPSALA
08-594 112 20
891 51 ÖRNSKÖLDSVIK 0660-540 80
745 95 ENKÖPING
0171-44 70 00
195 60 ARLANDASTAD 08-591 176 50
781 73 BORLÄNGE
0243-155 50
562 32 NORRAHAMMAR 036-30 04 30
791 46 FALUN
023-329 96
640 40 STORA SUNDBY 016-14 72 12
(ESKILSTUNA)

Här finns ställena
för att kunna fixa
sina vagnar och
husbilar
i alla vädersstreck

