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Hej på er Solifer vänner

I

skrivandets stund har vi fortfarande vinter här
hos oss i väst. Visserligen ingen snö men grått
och kyligt, förhoppningsvis står dock våren snart
vid dörren och vill göra sitt intåg.

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

Ansvarig utgivare:
Benny Pettersson

Så vi får väl hoppas på lite mer värme och solsken,
för det behöver vi alla i denna mörka årstid.
Det finns dock andra mörka moln på vår himmel
och det är ju denna Corona som fortsätter, och den
har ju tyvärr blivit värre på senare tid.
Vi får inte ge upp det kommer ljusare tider och då
kan vi åter se ljuset i tunneln. För som ni säkert
förstår har vi ju svårt att arrangera träffar i samtliga
regioner, så även i år som det ser ut just nu.
Vi kommer att meddela er så fort vi kan ordna med
träffar.
För er som ändå har varit ute på äventyr trots
corona har ni något äventyr ni varit på hör av er till
redaktören så för han in det i tidningen.
Och för er som vill hemifrån om så bara korta turer,
hör av er ni också finns säker något ni vill förmedla
till våra medlemmar.
För övrigt vill jag önska er en god fortsättning på det
nya året. Och vi får hoppas denna pandomin snart
tar ett slut, så vi åter kan träffas och umgås som
brukligt är i våra regioner.

Benny Pettersson

Webbansvarig:
Jessica Breifors
Gulklövergatan 150
449 34 Nödinge
Mobil: 070-739 66 69
e-mail: kjellojessica@live.se
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Kom ihåg!

Förbered dig för kylan!

Motioner som skall behandlas på
årsmötet skall vara styrelsen tillhanda
senast 15 mars 2021

Wecamp
a
d stolsdyn
eluppvärm

”bästa sättet att påverka är att
vara aktiv själv”

T18-420D

Medlemsavgift 2021!

upp
r
e
m
Vär 0 m2
20-8

Med detta nummer medföljer inbetalningskort
för medlemsavgift 2021 samt medlemskort.
Medlesavgiften är oförändrat låg 250:- för ett
helt år.
Du som fått medlemskort utan inbetalningskort
har redan erlagt avgiften för 2021,
Om ni inte har för avsikt att förnya
medlemskapet, vill vi att ni meddelar kansliet
detta. Så slipper vi skicka ut påminnelse till er.
E-post: clubsolifer@gmail.com Tel: 070-510 28 77

WeCamp Gaskamin
G02-200

Royal Camping
konstfäll i 3 olika färger
T13-57A-C

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
2021

Region Mälardalen hälsar er välkomna till
Årsmötet 2021
På Löts Bygdegård (Enköping) 13-16 maj

Mälardalens Årsmöte 2021
13-16 maj
Löts Bygdegård

Lördag 15 maj 10:00
Program se riksårsmötet

Pris för träffen 100:- per ekipage. Barn gratis. Begränsad tillgång till el.
Träffen är delvis sponsrad av huvudstyrelsen.
Anmälan sker genom inbetalning till Plusgiro: 4847579-2 Ange namn och
medlemsnummer. Anmälan senast 1 maj. Önskar ni delta i terrängloppet
behöver vi veta namn och ålder.
OBS Meddela eventuella allergier

Program

Torsdag 13 maj
10:00 Inkörning
Uppställning, fria aktiviteter
18:00 Invigning och information om träffen. Kaffe
Lotteriförsäljning

Styrelsen reserverar sig för
Corona läget och kommer att
följa folkhälsomyndighetens
rekomendationer

Fredag 14 maj
10:00 Terränglopp. Efteråt bjuds det på korv & bröd
13:00 Lunchknytis (var och en tar med vad den vill äta och dricka)
14:00 Eftermiddags aktivitet
18:30 Festmiddag (egen dryck) Underhållning och dans
Lördag 15 maj
10:00 Region Mälardalens Årsmöte
11:00 Riksårsmöte Club Solifer
12:00 Smörgåstårta
18:00 Grillknytis vid långbord, vid regn har vi tillgång till lokalen. Egen mat
och dryck.
Söndag 16 maj
Hemfärd (kör så det ryker)
Lötgården ligger strax utanför Grillby, endast ca 10 minuter från E18 (avfart 144
Grillby/Härjarö) KOORDINATER
•
WGS84: N 59° 34.407´, E 17° 19.404´
•
WGS 84 – decimal: 59.57345, 17.32340
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Mälardalens Rally
Tid: 20-22 augusti
Årets rally kommer att
arrangeras på norra
sidan av Stockholm
Margareta & Bore
070-591 84 38
Karin & Jan-Olof
070-544 32 42
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Höstresa i oktober

Lördagen den 17 oktober startade
vi vår minisemester med att styra
kosan mot Åsarp för att hälsa på
kompisarna Ingrid och Janne, Ingrid
är kassör i Mhcs, Motor Home Club
Sweden.
Text & Bild: Gun & Jan-E

G

un skulle lämna några pärmar
som skulle arkiveras i MHCS
förråd. Lördagskvällen tillbringade vi i deras garage där kunde
vi träffas Corona säkert. Deras son har
ett antal maskinhallar i anslutning till
deras hus, där han samlar på gamla
maskiner, bilar och traktorer. Det
blev en fantastisk rundvandring bland
alla maskiner.
Innan vi åkte på söndagen tog vi en
härlig skogspromenad, därefter en
kopp kaffe i garaget innan vi fortsatte
vår resa.

6

När vi börjat åka ringde Gun till
Maggan för att höra hur det gått med
deras husförsäljning, det visade sig
att försäljningen gått bra, kontraktet
undertecknades på fredagen, så de
hade åkt i väg med husbilen.
Bore hade köpt en flaska
sprattelvatten för att fira
husförsäljningen, men inte skall
de dricka upp hela flaskan själva.
Vi bestämde att träffas på Isabergs
camping för att hjälpa till med att
dricka upp champagnen.
När vi installerat oss på campingen,
dukade Bore och Maggan fram snittar
och champagne som vi avnjöt.
På kvällen grillade vi och åt middag
tillsammans. På måndagen vaknade
vi till en solig men frostig morgon,
efter en promenad i solen avslutade vi
med en kopp kaffe innan vi skildes åt.

Vi hade först tänkt åka mot Falkenberg
men metrologerna pratade om
snö så vi valde att åka norr ut,
på eftermiddagen landade vi på
ställplatsen i Vadstena. Det blev en
promenad på eftermiddagen i ett
kylslaget och öde Vadstena.

Club Solifer Nytt

Tisdag morgon vaknade vi till
regnväder, vi såg ingen ljusning i
vädret så vi packade ihop och åkte
till gamla anrika Sjögesta motell
mellan Mantorp och Vikingstad
längs gamla Riksettan, där vi åt lunch
(kan rekommenderas). Mätta och
belåtna fortsatte vi till Linköping där
vi besökte Forsbergs fritid i deras
nya lokaler, fd Bossing. Lokalen var
mindre än i Mantorp, så dom flesta
fordonen stod ute. Med tanke på
vädret var det inte lockande att gå
runt så det får bli en annan gång Vi
fortsatte norrut och hamnade till sist
på ställplats Femöre i Oxelösund
tyvärr så var det regnväder även där.
På Onsdag när vi vaknade var det fint
väder, så Diesel fick sin efterlängtade
promenad och vi med. Efter
promenaden styrde vi hem till Salem.

Club Solifer Nytt
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Förslag från styrelsen om ändring av stadgarna att läggas fram vid riksårsmötet
2020. 2021
§ 5. Medlemskap
Medlemskap i klubben vinner ägare av Solifer husvagnar och husbilar som vill verka i enlighet med
dessa stadgar.
Tidigare medlem som efter märkesbyte vill kvarstå i klubben kan göra detta. För denne gäller dock ej
stadgarnas §§ 3, andra och tredje styckena och 9. (ändrad årsmöte 2016)
Tidigare medlem som efter märkesbyte vill kvarstå i klubben kan göra detta. Medlemskap kan även
vinnas av person som tidigare varit medlem i Club Solifer men lämnat klubben under den tid då
ägande av Solifer fordon krävdes för medlemskap.
Medlemskap kan även medges företag som i sin verksamhet har stark anknytning till klubben.

§ 9. Styrelsen
Klubbens styrelse skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter. För ledamöter i styrelsen
skall minst två (2), högst fem (5) suppleanter väljas och vilka inträder i styrelsen i den ordning de
utsetts. Ledamot och suppleant skall vid valet ha en Solifer husvagn/husbil. (ändrad årsmöte 2016)
Klubbens styrelse skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter. För ledamöter i styrelsen
skall minst två (2), högst fem (5) suppleanter väljas och vilka inträder i styrelsen i den ordning de
utsetts. Ledamot och suppleant skall vid valet uppfylla kravet för medlemskap i föreningen.
Val av styrelse och suppleanter skall ske på klubbens årsmöte och utses bland klubbens medlemmar.
Vid årsmötet väljs ordförande och kassör i separat valordning. Övriga ledamöter väljs i separat
valomgång.
För att vara vald krävs att man får mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster. I de fall detta
röstetal inte uppnås redan vid den första omröstningen görs ny omröstning mellan de två (2) som
fått högsta röstetal.
Alla val sker genom öppen omröstning i de fall inte någon medlem kräver sluten omröstning. Vid lika
röstetal avgör lotten.
Snarast efter avslutat val sammanträder den nya styrelsen för att konstituera sig.
Avgår ordförande eller kassör under verksamhetsåret skall nyval av efterträdare äga rum i enlighet
med § 15.
Suppleanterna utses på samma sätt som de ordinarie ledamöterna.
Mandattiden för styrelsens ordinarie ledamöter skall vara två (2) år och för suppleant ett (1) år.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, bestående av mins tre (3) och högst fem (5) ledamöter.
Arbetsutskottet har att handlägga ärenden enligt av styrelsen upprättad beslutsordning.
Omval av ledamöter och suppleanter i styrelsen kan ske.
Några arvoden till ledamöterna i styrelsen utgår inte.

Club Solifer Nytt
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Weekend på Dalarö
En helg i slutet av augusti åkte
vi, Bore och Maggan till Dalarö i
Stockholms södra skärgård och tog
in på ställplatsen som ligger i gamla
Askfatshamnen i anslutning till
Dalarö gästhamn. En perfekt plats att
studera vattnets inverkan på båtlivet.
Text & bild: Jan-Erik

P

å vägen dit lämnade vi av Vilda
hos sin farmor i Ösmo, när vi
kom fram var redan Bore och
Maggan på plats. När vi installerat
oss kom ansvarig för ställplatsen och
gästhamnen Lars-Olof Landin och
berättade om vilka faciliteter som
fanns, han berättade även att han
varit inblandad i tidskriften ”Svar
till Solifer” en gång i tiden. Det var
Solifers tidskrift till Soliferägare innan
Clubnytt.

Tillbaka i husbilen åt vi s.o.s.
lunch, sill, ost. snaps och en liten
köttbulle. Regnet kom tillbaka så
vi blev sittande i husbilarna på
eftermiddagen. Framåt kvällen var
det åter dags för mat, vi hade ju
bokat bord tidigare på dagen. För
att orka med den långa promenaden
till restaurangen ( 100m) åt vi lite
vitlöksfrästa räkor i husbilen. Efter
en god middag på Bistro Solsidan
avslutade vi men en Irish Coffe i
husbilen.
Söndag morgon solen skiner och vi
tar en promenad till Schweizerbadet,
innan vi skiljs åt dricker vi kaffe utanför husbilen.

Dalarö har som ort anor tillbaka
till 1630-talet då det första
Dalarö tullhuset inrättades och
ett samhälle växte upp kring
detsamma. Orten är belägen vid
stora farleden söderifrån in emot
Stockholm. Under stormaktstiden
fick man regelbundna flottbesök
i samband med manövrar och
krig, och en garnison var förlagd
till den närbelägna Dalarö skans.
Garnisonen lades ned 1854, och
istället etablerade sig Dalarö som
en exklusiv badort med hotell,
restauranger och småbåtshamn. År
1849 öppnade ett kallbadhus och
ett par år senare ett varmbadhus

Bore och Maggan hade förberett
med middag, vädrets makter var
med oss så vi kunde sitta ute och äta
i solskenet. Efter middagen sjönk
temperaturen snabbt så vi flyttade in
i husbilen där vi fortsatte att umgås
tillsammans med diverse drycker.
Vi måste ha retat vädergudarna för på
lördagsmorgonen stod det som spön
i backen, men fram på förmiddagen
slutade regnet och vi tog en
promenad in till Dalarö. Vi stannade
till vid Bistro Solsidan i hamnen och
bokade bord till kvällen. Vi gick runt i
Dalarö med regnet hängande i luften.
Vi var även inne i tullhuset som
numera är museum och turistbyrå.
10
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Dalarö tullhus uppfördes 1788
på uppdrag av kung Gustav III
och efter ritningar av arkitekt Erik
Palmstedt. Huset är sedan 1935
ett lagskyddat byggnadsminne.
I sin enkla klassicistiska stil är
Dalarö tullhus ett gott exempel
på det sena 1700-talets offentliga
nyttobyggnader.

Schweizerdalen är ett område
belägen väster om Dalarö . Där
finns ett havsbad med en mycket
långgrund och barnvänlig
badstrand, Schweizerbadet, som
ägs och drivs av Schweizerdalens
tomtägarförening och finansieras
genom parkeringsavgifter.

Källa fakta text: Vikipedia
Inget promedadväder
Club Solifer Nytt
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Vår vän och medlem i Mälardalens styrelse Birgitta Andersson har lämnat oss.
Birgitta var en mycket glad och positiv person, engagerad i många föreningar.
Med sin kunskap och styrka var hon en tillgång för oss alla.
Saknaden är stor!

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Mer rättvisa regler vid överlast av fordon
Publicerad 29 oktober 2020

Rättvisa regler ska gälla
för fordon i trafiken.
Därför ändrar regeringen
idag bestämmelserna för
beräkningen av överlast. Idag
missgynnas ägare av vissa
fordon, exempelvis husbilar,
av nuvarande regelverk.
Anledningen är att reglerna för
vad som är överlast bedöms på
ett sätt som påverkar fordon
olika. Nu blir reglerna mer
rättvisa och trafiksäkra.

Konsekvensen av dagens
regler är att en förare av husbil
som har en låg maximilast får
betala högre böter än den som
har en släpkärra med en hög
maximilast, även om de överlastar lika mycket.
Regeringen ändrar därför i
reglerna för att få till ett mer
rättvist system. Med de nya
reglerna ska överlast beräknas
utifrån ett fordons totalvikt,

dvs fordonet, föraren och lasten
istället för maximivikten.
Regeringen ändrar även i trafikförordningen så att polisen
ska kunna hindra fortsatt färd
om ett fordons totalvikt överskridits med mer än 10 procent.
Tidigare har denna regel utgått
från 20 procents överlast. Sänkningen av procentsatsen främjar trafiksäkerheten på vägarna.
Förändringarna av reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari
2021.

Regelverket har varit otydligt
och till viss del även orättvist.
Nu rättar vi till det och gör
samtidigt bestämmelserna mer
trafiksäkra, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
Dagens regler för överlast har
gett effekten att ägare av exempelvis husbilar och husvagnar
straffas hårdare vid regelöverträdelser. Anledningen är att
ett fordons överlast beräknas
utifrån maximilast (den högsta
last ett fordon är konstruerat
för), trots att det främst är överlast av totalvikten som kan vara
en trafikfara.
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Elmia 2021

8-12 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.
Pris: 1340:- 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
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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

0522-23440 Oss hittar du längs väg 167, 5 km söder om

