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Club Solifer Sweden
c/o Jan-Erik Andersson
Sländstigen 18
144 40 Rönninge
Mobil: 070-510 28 77
e-mail: clubsolifer@gmail.com

Hej på er

T

iden går och det nalkas en ny campingsäsong för
de flesta av oss. Hur det blir med den återstå att
se. Många av oss är i den situationen att vi skall
hålla oss i enskild karantän. Även om vi hoppas och
tror att pandemin snart skall vara över så kanske vissa
restriktioner blir kvar, såsom att högst femtio personer
kan samlas på en och samma plats!
Som anges på annan plats i tidningen kommer det
planerade årsmötet under Kristi Himmelsfärdshelgen att
ställas in. Vårt verksamhetsår som normalt skulle slutat
den 31 mars 2020 förlängs till samma tidpunkt 2021.
Även vissa av våra regioner har beslutat att skjuta på sina
årsmöten.
När det gäller höstens husvagns/-husbilsmässa på
ELMIA, finns inget beslut fattat om den ännu!
Vi kan endast avvakta och se vad som händer.
Även om vårens aktiviteter är inställda finns en planering
för hösten, bl. a gränsträffen i Danmark i aug 2020. Vidare
info kommer på vår hemsida och på Facebook. Det blir
sedan Sveriges tur att arrangera en gränsträff 2021
Men trots det dystra som sker runt oss, får vi hoppas att
vi får en bra sommar – nu är vi trötta på kyla, regn och
blåst!
För min personliga del kan nämnas att jag blivit statsanställd (pensionär!) efter många år i arbetslivet, så nu lär
det nog bli en hel del i vagnen kan jag tänka mig. För det
finns ju inget mysigare än detta.
Slutligen, var rädda om Er, håll avstånden, fyra meter
mellan fordonen på campingplatsen, två meter mellan oss
och andra människor! Tvätta händerna!

Benny Pettersson

Plusgiro: 484 75 79-2
Bankgiro: 5381-5767
Kanslist: Jan-Erik Andersson

Ansvarig utgivare:
Benny Pettersson

Webbansvarig:
Jessica Breifors
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ClubSolifer i Danmark
Bjuder in Sverige till
Gränsträffen

Förbered dig för kylan!
Wecamp
a
d stolsdyn
eluppvärm

Grænsetræf

T18-420D

Vi håber, alt taget i betragtning med Covid-19 situationen,
at afholde grænsetræf i Danmark, d. 28.-30. aug. 2020.
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Valget af campingplads er Hillerød Camping,
Blytækkervej 18, 3400 Hillerød, tlf.: +45 48264854, www.
hilleroedcamping.dk, email: info@hilleroedcamping.dk
Koordinater: N 55.923800 / E 12.295553
Ankomst fredag. Udflugten lørdag formiddag går til
den verdensberømte danske forfatter Karen Blixens
hjem og museum på Rungstedlund, som ligger ved
Øresundskysten.

WeCamp Gaskamin
G02-200

Lørdag eftermiddag skal slaget stå om årets mest spændene
landsmesterskaber i Kongespil mellem vores klubber.
Sidste år løb Sverige med sejren, så nu tager Danmark
kampen op.

Royal Camping
konstfäll i 3 olika färger

Lørdag aften er der fællesspisning med vores medbragte
menu og tilbehør ved langbord.
I tilfælde af dårligt vejr spiser vi i fællesrummet.

T13-57A-C

Søndag siger vi farvel og på gensyn i Sverige.
Pris pr. overnatning i træfdagene er 105 Dkr. pr. person,
incl. bad -10% rabat.
Ved 4 overnatninger -15% rabat for +60 personer.
El 40,-Dkr.
Hund 10 Dkr.
Tilmelding til træffet senest 2 uger før træffet d. 14. aug. på
mail: info@soliferklub.dk eller på SOLIFER Klub Danmarks
hjemmesides tilmeldingskupon på www.soliferklub.dk –
under træf.

Tristar elvärmare KA-5038
T20-106

Handla tillbehör via
KAMA Order to Store (OTS)

Beställ på nätet och hämta varan i din KAMA-butik.
Fraktfritt! Över 10 000 artiklar ett klick bort!
www.kamafritid.se
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TRÄFFKALENDER

Club Solifer´s
Årsmöte 2020 är
inställt!

Mälardalens Årsmöte 2020
21-24 maj
Löts Bygdegård (Enköping)

Inställt. p g a Corona

För att minska spridningen av Covid 19.
Styrelsen för ClubSolifer har beslutat att
verksamhetsåret utsträcks till att omfatta två år.

Mälardalens Rally
Tid: 21-23augusti
Årets rally kommer att arrangeras på
norra sidan om Stockholm av
Margareta Svedin & Bore Elebring
070-591 84 38
Karin & Jan-Olof Smeds
070-544 32 42

Ärtsoppeträffen
Plats: Grisslehamns Camping

HÖSTTRÄFF &
VINTERTRÄFF
Finns tankar och funderingar
Region Väst återkommer med mer
information.
Club Solifer Nytt
Elmia 2018.indd 5

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

Tid: 18-20 September
Anmälan till:
Ingrid Germundsson
070-523 04 89

Styrelsen
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Kista mässan
Turerna kring Kistamässan
var många i år, först skulle det
bli en traditionell mässa, men
flera utställare hoppade av och
beskedet kom att den var nerlagd.
Text och bild: Jan.E

M

en Autohallen Husbilar
har i samarbete med
Skoklosters Husbilar
och Husvagnar skapat mässan
”Husbil Stockholm 2020”.
Mässan erbjöd ett bra utbud
av återförsäljare för husbilar,
husvagnar och tillbehör. Det var
även ett par föreläsare där man får
lära sig mer om campinglivet.
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Historisk tillbakablick
Den senaste tiden har vi inte rest
med vår husvagn så jag har inget
nytt att berätta. Jag tänkte därför
göra lite nedslag och berätta
några historier från vår tid i
klubben och lite annat som har
husvagnsanknytning.
Text & bild Anette Borg

S

ommaren 1994 är tre arbetskamrater från Volvo tillsammans
med respektive hembjudna till
en arbetskamrat för en husvagnsträff.
Där träffar jag Lise-Lotte och Tommy
Räffling för första gången. De har,
precis som vi, en Solifer och föreslår
att vi ska följa med på en träff med
Solifer Club. Sagt och gjort. Vi åker till
vår första träff i Lyse utanför Lysekil.
Det är Viola och Frank Olsson som
håller i träffen. Sven håller på att göra
ett ”oförglömligt intryck” på Frank
genom att vara på väg att köra på
hans fot när vi är på väg in på området. Det går bra och vår vänskap har
hållit i sig i många år efter det.
1996 utökar vi våra körkortsbehörigheter till BE-behörighet med Caravan
Club. Vi tycker att det är dags att byta
ut vår lilla 450 till en större husvagn.

Club Solifer Nytt
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Ett par säljer sin Solifer 3002. Just
vid den här perioden har vi ingen
bil med dragkrok så Tommy kör
hem den husvagnen till oss en
onsdag. På fredagen träffar vi Lise-Lotte och Tommy vid en nyöppnad
husvagnsfirma i Ljungskile, BGs, och
vi träffar Agir och Benny för första
gången. Vi drar vidare till Gröne
Backe i Ed. På söndagen startar vi
hemfärden lite före Räfflings. Jag
ska dra hem. Med lånad bil och, för
oss, ny husvagn kör man väldigt
försiktigt. I höjd med Frändefors
kommer jag ut på en lång raksträcka
och ser att jag kommer att få möte
med två bilar lite längre fram. Jag
drar mig lite åt höger men där är
vägen spårig. Jag får kast på ekipaget.
Husvagnen kastas fram och tillbaka
tre gånger innan den hamnar med
draget nere i jorden på en åker och
bilen ligger på sidan.
Efter en stund kommer Lise-Lotte
och Tommy åkande och Lise-Lotte får
syn på vårt ekipage och tänker att de
har tagit en rast på vägen hem, , men
strax efter slår det henne att där finns
ingen parkering. De stannar hos oss i
väntan på bärgningsbilen som ska ta
husvagnen till BGs.

Bilen har, tack och lov, bara mindre
plåtskador som Sven kan fixa till själv.
Vi åker hem och byter till vår egen bil
för att åka upp till BGs där Agir tar
emot oss och försöker lugna mig som
är ganska chockad. Den husvagnen
kommer inte ut på vägarna igen utan
säljs som uppställningsvagn. Inom
kort har BGs fått in en begagnad
Solifer 6002 som vi åker och tittar
på. Kärlek vid första ögonkastet.
Den vagnen hade vi i 15 år. De båda
vagnar som vi haft kortast respektive
längst tid.
1997 är det dags för interrally i Brandby i Norge. Vi är ett stort gäng svenskar som samlas på en camping i Oslo
någon dag före invigningen. I vanliga
fall tycker jag att vi som drar runt på
husvagnar försöker vara så hjälpsamma som vi kan genom att lägga oss i
väggrenen för att underlätta omkörningar eller stanna på en parkering
om det har bildats kö bakom oss. Det
vi gör dagen för inkörning är väl kanske inte något man ska vara stolt över,
men vi har roligt.
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Vi är 24 ekipage som kör i tät karavan
från Oslo till Brandby. Jag minns en
lastbilschaufför som ska svänga in
på den väg vi kommer och kör på.
Vi ligger ganska långt bak i raden
och när vi är i höjd med honom ser
jag hur han uppgivet sitter och vilar
huvudet tungt i händerna. Som sagt,
inte snällt gjort av oss och ingen bra
reklam för husvagnsfolk. Träffen är
väldigt trevlig och när den är över
fortsätter vi tillsammans med Agneta
och Lars Carlander på en resa i Norge.
Slutmålet blir Åndalsnäs i närheten av
Trollstigen. Vi åker på dagsutflykter
och ser ett otroligt vackert Norge.
En dag åker vi till Geiranger. Dit
är inga problem att ta sig, även om
vägen blir lång när man måste runda
fjordar. När vi ska vända tillbaka till
campingen har det inträffat ett vägras
så vi får köra en jättelång omväg.
Vi är inte tillbaka vid husvagnarna
förrän klockan 12 på natten.
Under många år ordnade Nils Larsson med medlemsnummer 1 utlandsresor. Vi var med på två av dem. Den
andra resan gick till Tyskland och
Österrike. När man reste med Nisse så
var det inte frågan OM hans bil skulle
gå sönder utan NÄR. Denna gång
är vi en bit ner i Tyskland när det är
dags. Allihop kör in på en rastplats
och under tiden vi väntar på bärgare
tar vi fram bord och stolar, bildar
långbord och fixar fika. När vi sitter
där och fikar får jag syn på att vi har
punktering på ett däck på husvagnen.
Inga problem, vi har reservdäck med
oss så Sven byter däcket. Bärgaren tar
med sig Nisses ekipage och han får
en hyrbil. Nisse leder karavanen. Vad
han inte tänker på när han kör den lilla bilen är att vi andra med husvagnar
på släp inte kan köra lika fort som han
gör. När vi har passerat en avfart ser
vi att där har Nisse kört av och är på
väg öster ut. Inget att göra, vi letar oss
fram till campingen i Seefeld utanför
München.
Detta är i oktober och Oktoberfest.
Det är strålande väder, till och med så
varmt så några av herrarna badar.
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Efter besök på Oktoberfesten och
några övernattningar drar vi vidare
mot Fieberbrunn i Österrike. Nisse
har fått tillbaka sitt ekipage. När vi
är mitt i en backe ser vi hur Bernt
Hammarlind som ligger bakom oss
helt plötsligt försvinner från vägen.
Vi är några som kör in på en rastplats
på toppen av backen. Nisse har kört
vidare och upptäcker efter en stund
att vi andra inte är med bakom så han
vänder och kommer tillbaka till oss.
Vi berättar att Bernt har försvunnit så
Nisse åker tillbaka och hittar honom
och ekipaget på en bilverkstad. Nu
är det Bernts tur att bilen går sönder
så de får stanna och övernatta på
verkstaden. Vi andra fortsätter till
Fieberbrunn. På lördags kväll träffas
vi i campingens restaurang för äta
”Bestecklosen Abend”, det vill säga
”Besticklös kväll”. All mat ska ätas
med händerna. Som väl är får vi
stora förkläden på oss. Efter en stund
kommer campingägaren med ett
väldigt långt ölglas för att vi alla ska
dricka en vänskapsöl, det vill säga alla
tar en slurk ur glaset.
På söndag morgon är det snö utanför
vagnarna när vi vaknar. Snacka om
kontraster, ett par dagar innan badade
killarna i sjön i Tyskland. Carina och
Leif Bibel har satt upp ett förtält och
har en kupéfläkt igång så där samlas
vi och umgås.
Club Solifer Nytt
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Vår kompis från Göteborg kan
ingen tyska eller engelska, men
skäller ut campingägaren efter
noter på göteborgska. Antingen kan
han göteborgska eller så är det när
hon hotar med internet som priset
minskas till 500 kronor.

När vi kom till campingen gick en
anställd och läste av våra elmätare
men vi fick inte se vad han skrev upp.
När det är dags att lämna campingen
går vi in i receptionen för att betala för
den el vi har förbrukat.
Eftersom Carina och Leif har haft en
kupéfläkt igång kunde de knappt lösa
ut sig från campingen. Vi som bara
använt el för värme och kylskåp skulle
betala 800 kronor för tre nätter.

Gruppen delas upp och vi åker åt
olika håll. Vi är fem ekipage som
gör sällskap hem mot Sverige. När
vi är i närheten av Hamburg ska vi
övernatta på en stor parkering vid
en bensinmack. Alldeles innan vi är
framme har det skett en bilolycka
längre fram som gör att det bildas
köer. Vi har tur och kommer precis
så långt fram att vi kan köra in på
parkeringen. Efter vår avfart bildas
det jättelånga köer och stillastående
bilar i ett par timmar. Vi tar fram
bord och stolar för att äta middag vid
långbord. Där sitter vi och tittar på
köerna och de i köerna sitter och tittar
på oss som äter middag.
Detta är ett litet axplock från vårt
husvagnsliv. Tänk så många härliga
människor vi har lärt känna, så
många goa skratt, trevliga resor och
fantastiska upplevelser vi har haft.
Förhoppningsvis har pandemin
Corona snart nått sin kulmen så vi
kan ge oss ut på vägarna igen.

N
N
W

S
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Ärtsoppa i Grisslehamn

rtsoppa i Grisslehamn har
blivit en tradition i region
Mälardalen. Vi samlas på
fredagskvällen och äter ärtsoppa och
punch i partytältet på campingen i
Grisslehamn.
Text & Bild: Jan-E

På lördag förmiddag efter att Anders
och Yvonne bjudit på den ”lille”
promenerar vi in till Grisslehamn där
vi går ombord på färjan som skall ta
oss tur och retur till Åland.
Dit resan består till stor del av
barhäng och intag av alkoholhaltiga
drycker.
När båten har vänt hemåt förflyttar vi
oss till à la carterestaurang Rospiggen
där vi äter en god lunch. Vi hinner
även med en shoppingrunda i taxfree´
n innan vi anländer till Grisslehamn
igen. Framåt kvällen slår hungern till
igen och vi samlas åter i tältet, var
och en äter och dricker egen mat och
dryck.

10
Elmia 2018.indd 10

Club Solifer Nytt
2020-04-27 19:57:11

Förutom Solifer medlemmar hade vi
några hangarounds med oss, Gurra
och Jaana samt Janne och Jenny. När
maten har fått sjunka undan drar dom
igång med musik underhållning och
allsång som uppskattas mycket av
alla.
På söndag förmiddag packar vi ihop
för hemfärd, innan vi skiljs åt bjuds vi
på grillad korv.

Club Solifer Nytt
Elmia 2018.indd 11
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Påskhelg med hårt arbete!

P

å Skärtorsdag hämtar
vi hem vår vagn från
uppställningsplatsen och
packar in vad vi behöver för
påskhelgen. Gör i ordning toaletten,
fyller på vatten, fyller på kyl med
vad som behövs över helgen,
även lite kläder fylls på i skåpen.
Speglarna sätts på bilen för att köra
mot Bullarbygdens familjecamping.
Text & Bild: Jessica & Kjell
Väl på plats ställer vi upp oss och
hälsar på mor & far som redan anlänt.
Efter promenerar vi upp till min
systers säsongplats och ska hjälpa
dem med att flytta ett ”standbytält”
som de köpt av en annan säsongare.
Lite att demontera på plats,
golvbrädor ska skruvas loss,
kapporna ner till behöver släppas
innan vi tar tag i var sin stolpe på
tältet och ”promenerar” iväg till
systerns plats. En syn kan jag säga,
vandrande förtält. Kvällen närmar sig
och tältet förankras tillfälligt innan
det är dags att sova.
Långfredagen startar med att frukost intages till ett underbart väder.
Projektet fortsätter med att ordna med
tältet hela dagen med lite avbrott för
lunch och middag.
På påskafton göres de sista justeringarna av min systers sambo under
övervakning av en liggandes svärfar
på altan däcket
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Avbrott göres för en påsk lunch med
allt som hör där till, sill ägg korv
köttbullar gubbröra Janson mm och
något starkt i glasen sköljer vi ner
maten med. Tyvärr är det slut på det
fina vädret och regnet gör sin entré
men vad gör det när vi kan sitta i
förtältet och mysa tillsammans med
familjen. Gasolkaminen är påslagen
och levande ljus på borden, bättre kan
det inte bli. På kvällen är det dags
att starta grillen för ännu lite mera
mat både i fast form men även lite
flytande går ner.
Påskdagen packar vi ihop oss och
drar hem igen efter en mysig och
trevlig helg.

Elmia 2020
9-13 september
Elmia Husvagn Husbil är mer än bara en
mässa. Eventet är en enda stor happening
med massor av aktiviteter varje dag för alla
med intresse för det mobila livet
I priset ingår campingavgift för alla dagar,
entré till mässan för två vuxna och tre barn
(upp till 15 år) samtliga dagar, dans fredag
och lördag kväll.
P.g.a. ombyggnationer på Elmia har antalet
platser minskat till 44 st.

Först till kvarn gäller!

Pris: 1350:- inkl adm avgift
Anmäl dig till Soliferbyn:
E-Post: clubsolifer@gmail.com eller ring
kansliet 070-510 28 77

OBS! Anmälan är bindande!
Ingen el kommer att finnas
tillgänglig!
Club Solifer Nytt
Elmia 2018.indd 13
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Nostalgi bilder från
rallyt 2009
Nu när corona pandemin
begränsar vår rörlighet finns
det inte så mycket att skriva
om, så jag får fylla ut med lite
historiskt material. Mälardalens
rally 2009 slutmål Mörkö
bygdegård.

Bild till vänster:
Patrik helsteker
vildsvin till
middag.
Bild ovan och
till höger:
Motionspass
innan
middagen

14
Elmia 2018.indd 14

Club Solifer Nytt
2020-04-27 19:57:16

MEDLEMSFÖRMÅNER
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 %.
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

Rabatter på nordiska campingplatser
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.
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
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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)

Albogatan 55
Selaövägen 1
Timmervägen 9
Frostavallsvägen
Sälgered 12
Importgatan 43
Borbosgatan 7
Tjärnvägen 38
Hantverkaregatan 32
Axvägen 4
Industrigatan 16
Stora Räppenvägen
Derome
Hantverkarvägen 23 D
Bastebacka 105
Linestorpsvägen 458
Ullforsgatan 11
Nygårdsvägen 2
Sparrsätra Lådö
Måby Industriområde
Tunavägen 283
Hammarvägen 39
Centralvägen 7B
Böcklinge St Blå

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)

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
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