
Nr.1-16

Glad Påsk 
alla solifervänner



     Ledaren
Club Solifer Sweden
c/o Jan-Erik Andersson
Sländstigen 18 
144 40 Rönninge 
Tfn: 08-532 572 26 
E-mail: kansli@clubsolifer@gmail.com

Plusgiro: 484 75 79-2

Bankgiro: 5381-5767

Kanslist: Jan-Erik Andersson

Ansvarig utgivare:
Gun Andersson

Tryckeri:                  -Print AB Hägersten

Material till tidningen skickas till:

Redaktör:
May-Britt Brusman
Storängsgatan 19
614 32 Söderköping
Mobil: 070-207 45 53
e-post: brusman.ma@telia.com

Utgivningsplan för Club Nytt 2016
 
Nr.1 Manustopp V   5     Utgivning   V 10
Nr 2 Manustipp  V 16     Utgivning   V 21
Nr.3 Manustopp V 29     Utgivning   V 33
Nr.4 Manustopp V 45     Utgivning   V 50

Utgivning av nummer 2 sponsras av:

Utgivningen av nummer 3 sponsras av:

Henrikssons  Husvagnar AB i Enköping

2                                                                                                                                                                                Club Solifer Nytt

Nu har en ny epok startat i mitt liv. Den 1 dec gick jag i 
pension, men jag startade försiktigt så jag tackade ja till ett 
vikariat fram till 15 jan 2016. När detta skrivs är jag riktig 
pensionär med allt vad det innebär, jag förstår inte hur 
man ska hinna med allting, livet verkar stressigare som 
pensionär.

Det blir mycket annorlunda i år, jag kommer även avsluta 
mitt ordförandeskap här i Soliferklubb eftersom vi bytt bil 
och det blev inte en Solifer. Vi är fler i huvudstyrelsen som 
bytt eller sålt sin bil eller vagn så nu behövs det nya krafter. 
Ta chansen nu att vara med och utveckla klubben, det 
behövs både ordinarie ledamöter och och suppleanter. Ta 
kontakt med May-Britt Brusman som är sammankallande 
i valberedningen. Vill du veta mer vad man gör i styrelsen 
ring mig så berättar jag. Jag lovar att det är både roligt och 
lärorikt, bra att ha på sitt CV.

När detta läses har Caravanmässan i Kista 18-21 februari 
och sedan är det bara att vänta på sommaren. Soliferby blir 
det även i år på Elmia mässan som blir den 7-11 september 
mässan startar alltså på onsdagen. Viktigt i år är att man 
måste boka och betala före den 22 juni. Biljetter som blir 
kvar, återlämnas till Caravan club, vilket också betyder att 
vi året efter får mindre antal med biljetter och det vill vi ju 
inte, så se till och boka i tid.

Den stora händelsen i år är vårt Interrally som går av 
stapel den 14 – 17 juli på Tånga Heds Camping i Vårgårda. 
Vi har bjudit in Soliferklubbarna från Holland, Danmark, 
Tyskland och Finland så vi hoppas på stor anslutning. Vi 
kommer även att förlägga vårt årsmöte under den träffen. 
Mer om interrallyt och årsmötet finns i tidningen.

Hur det blir med Solifer i Sverige är ännu inte klart, 
däremot så fortsätter försäljningen i Norge av både vagnar 
och bilar. Så vi hoppas att det återkommer till oss igen.

Nu ser jag fram emot vår Hollandsresa som blir i slutet 
av april, sen är det dags att planera sommarutflykterna.

På återseende!

Ordförande
Gun Andersson



REGIONORDFÖRANDE

Region MITT kontaktfamiljer            VAKANT

Region MÄLARDALEN
Jan-Olof Smeds                                     B 2464
Skånela 132                                            Tel: 08-590 380 21
195 96 ROSERSBERG                           Mobil: 070-544 32 42

Region VÄST
Margareta Sernekvist                           N 4145 
Rossaredsvägen 525                             Tel: 0300-394 90 
439 72  FJÄRÅS                                      Mobil: 070-239 94 40
           
Region ÖST kontaktfamiljer
May-Britt & Leif Brusman                   E 3633
Storängsgatan 19                                   Mobil: 070.207 45 53
614 32 SÖDERKÖPING                        Mobil: 070-811 06 66

Ingrid & Conny Rehn                          F    95
Nämdemansgatan 15                           Mobil: 076-879 24 65
573 35 TRANÅS                                    Mobil: 070-524 70 65       

Lena & Arne Wilhelmsson                  H 4017
Knöppeltorp 107                                   Tel: 0480-631 31
380 31 LÄCKEBY                                  Mobil: 070-597 31 31

Region SYD kontaktfamiljer                VAKANT
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546 33 KARLSBORG                             Mobil: 070-290 80 60
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Helena Smeds                                        B 3155
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195 96  ROSERSBERG                          Mobil: 070-870 66 48
e-post: helena.smeds80@gmail.com

Suppleanter:
B  4100  Jan-Erik Andersson
O 2063 Anette Borg
E  4246  Solvig  Nilsson

Revisorer:
B  100  NilsErik Eriksson
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Club Solifer hälsar nya
medlemmar välkomna!

4422 Broman Lars & Louise                                  Linköping

Glad påsk 
alla 

Solifervänner
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ÅRSMÖTE
Club Solifers årsmöte kommer att äga rum under Interrallyt

2016 i Vårgårda.

Lördagen den 16 juli kl. 10:00 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast

den 31 mars 2016

Via mejl: clubsolifer@gmail.com 
eller Club Solifer Gun Andersson 
Sländstigen 18  144 40 Rönninge

Styrelsen
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ÖSTs
TRÄFFAR 2016

MÄLARDALENsMÄLARDALENs
TRÄFFAR 2016

Mälardalens årsmöte 13 – 15 maj

Årsmöte blir på Almunge bygdegård

Anmälan till Jan-Olof & Karin Smeds
08-59038021, 070-7387404

E-post: karin@rosersbergsbygg.se

Mälardalen Rally 12 -14 augusti

I år blir det på norra sidan

Anmälan till:
Tord Sjelin 0295-34396,070-6820197
Ingrid Germundsson 08-51240303,

eller 070-7220489
Kerstin Germundsson 08-59142112

Ärtsoppeträff i Grisslehamn

23-25 september

Anmälan till:
Yvonne Hultgren 0176 19956,

eller 070-5299956

Strömmingens vänners årliga träff i
 st: Anna anordnas den 3-6 juni.

Vi fiskar strömming och umgås under trevliga former. 
När alla är på plats inviger vi träffen med 

kaffeknytis, på lördagen tilllagar vi strömmingen 
som vi alla äter av.

Kom och varmed på träffen alla regioner är välkomna, 
bjud gärna med någon. Vill du inte fiska så fixar vi det.  
Det finns båtar att hyra på campingen, har du en liten 

snurra ta med den i annat fall går det att hyra 
in sig i någon båt.

Träffen är på Källbuktens camping E2 
 Sista anmälningsdag 15 Maj

Anmälan gör du till May-Britt & Leif Brusman  
 Mobil. 070 207 45 53 eller 0708 11 06 66

eller till Ingrid & Conny Rehn 
Mobil. 076 879 24 65 eller 070 524 70 65

Badträff vid Stora Hammarsjön i 
Hultsfred den 19-21 augusti 

Alla är välkomna att komma och delta. 

Vi kommer att bada tunna den 20 på lördagen.
Som vanligt kommer vi att umgås och ha det bra vid 

lägerelden på kvällarna.

Kostnaden för träffen är avgiften för 
camping som är 50: -/dygn

Badtunnas kostnad delas av de badande.

Anmälan vill vi ha senast den 14 augusti.
Ring May-Britt & Leif Brusman

Mobil: 070 207 45 53 eller 070 811 06 66
eller till Ingrid & Conny Rehn på telefon

076 879 24 65 eller 070 524 70 65

Ölands Skördefest 2016
Anordnas den 29/9- 2/10

Mer information kommer i nästa 
nummer.
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VÄSTs
TRÄFFAR 2016

SYDs
TRÄFFAR 2016

MITTs
TRÄFFAR 2016

Vårträff
Vårträff med årsmöte

hålls på Ursunda camping i
Vänersborg

Den 22 -24 april 

Priset för träffen 500;./ekipage

Anmälan senast 10 april till: 

Maggan & Benny Pettersson

Tel: 0523-587 14 eller

          Anette & Sven Borg

          Tel: 0303-778039

HÖSTTRÄFF

Helgen 2-4 september 2016
träffas vi i Henån

mer info kommer senare

Inga träffar 
har inrapporterats

Inga träffar 
har inrapporterats



 8                                                                                                                                                                                   Club Solifer Nytt

Club Solifer Sweden
hälsar er välkomna till 
Solifer Interrally 2016

Välkomna till Tånga Heds Camping i Vårgårda den 14-17 juli 2016.
För mer information om Tånga Heds camping 
kan du gå in på www.tangahed.se 

Pris för helgen: 
Träffkostnad för två personer m husvagn/bil:  1 500 sek
Träffkostnad för en person m husvagn/bil:        1 110 sek
Träffkostnad för ytterligare vuxen och 
barn över 16 år per person:                                   390 sek
I priset ingår campingavgift inkl el torsdag-söndag, kaffe och kaka torsdag kväll, 
fredag kväll middag med dans. Vi har också tillgång till en lokal vi kan vara i om det 
skulle regna.

Anmälan görs genom inbetalning till postgirokonto : 484 75 79-2
Club Solifer Sweden och på mejl clubsolifer@gmail.com
Glöm inte ange matallergi om sådan finns.

Vi måste ha anmälan senast den 2016-04-30.

Frågor kontakta ordförande: Gun Andersson telnr: 070 746 31 35



 Club Solifer Nytt                                                                                                                                                                                    9

Elmia husvagn och husbilsmässa 7-11 september 2016

Vi skall hjälpas åt att fylla Soliferbyns 50 platser!

Du anmäler Dig till byn genom att, ringa klubben på
telefonnummer 08-532 572 26, det går också att maila  clubsolifer@gmail.com ange 

namn adress och medlemsnummer.

Under april-maj sänder vi ut ett inbetalningskort på avgiften 
som är 1020:- inkl. administrationsavgift.

I priset ingår campingavgift för samtliga dagar, entré till mässan för två vuxna och tre 
barn (upp till 15 år) samtliga dagar, dans fredag och lördag kväll.

Nytt för i år är att mässan startar redan på onsdag därav den ökade kostnaden.
Alla anmälningar noteras i den ordning de kommer in till kansliet,

OBS! Endast husvagnar eller husbilar av märket Solifer.
Biljetten ogiltig om Ni kommer med annan vagn eller husbil. 

Obs Anmälan är bindande! El kommer inte att finnas tillgängligt.
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Adventsträff i region väst
Fredagen den 20 november kommer vi till ett vintervitt 

Skövde. Snön ligger ett par centimeter djup, alla gångbanor 
och vägar är rena – perfekt. Klockan 19 samlas vi i lokalen 
på Billingens Stugby och Camping och blir bjudna på kaffe 
och smörgås. Både stämningen och ljudnivån är hög, det 
var ju ett tag sedan vi sågs och då har man mycket att 
prata om.

På lördagen är det fria aktiviteter. Några ägnar dagen 
åt shopping, några passar på att umgås med släktingar 
som bor i Skövde medan andra umgås med varandra och 
kopplar av. Styrelsen träffas klockan 15 för att bland annat 
planera 2016-års träffar. Så småningom är det dags att gå 
in i lokalen där Elsy, Georg, Marianne och Roy har dukat 
upp ett härligt julbord. 

Vi slår oss ned och njuter av maten. 

Helt plötsligt hör vi vacker sång och det mest färgstarka 
Luciatåg man någonsin sett gör entré (peruker i regnbågens 
färger). Annelie är årets Lucia med tärnorna Lena, Marita, 
Birgitta och Margareta.                                                              

Vi fortsätter att äta när Roy ber om uppmärksamheten. 

Vi har fått besök av Mor Britta från Grythyttan som 
sjunger en vacker visa för oss. 

Men Sebastian lurar man inte så lätt. Han drar 
mamma Ulrika i armen och säger ”Det var Marianne 
som klätt ut sig”. Spänningen stiger, ett helt långbord 
fullt med lotterivinster hägrar. Det tar sin lilla tid innan 
dammsugare, rivjärn och en massa andra vinster är 
utdelade. Vid midnatt är alla nöjda och belåtna och drar 
sig tillbaka till husvagnar och husbilar.

Klockan 11 på söndag är det dags för det stora 
”tabberaset”. Resterna från gårdagens julbord äts upp 
innan vi skiljs åt för denna gång och för att se fram 
emot västs årsmötesträff i Ursand Vänersborg den 20-
22 april, Interrally på Tånga Hed i Vårgårda 14-17 juli, 
höstträff i Henån på Orust 2-4 september, Elmiamässan 
8-11 september. Var vi avslutar 2016 är i skrivande stund 
inte klart. Har du något bra förslag på var vi ska hålla 
adventsträffen – hör av dig till någon i styrelsen.

Till sist vill vi tacka Elina och Johan på Billingens Stugby 
och Camping för god service och Köttex som levererat den 
väldigt goda julmaten. 

Jag vill även tacka alla Solifervänner som kom så träffen 
blev så trevlig som den blev, lite extra roligt är det när 
medlemmar från andra regioner hälsar på oss. Självklart 
ett sista stort tack till Elsy och Georg Gauffin och Marianne 
och Roy Lindh som höll i träffen. 

O2063 Anette Borg
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Medlemsavgift 2016!
Med detta nummer medföljer inbetalningskort för medlemsavgift 

2016 samt medlemskort. Medlemsavgiften är oförändrat 
låg 250:- för ett helt år.

Du som fått medlemskort utan inbetalningskort har redan erlagt 
avgiften för 2016, exempelvis genom tecknande av medlemskap på 

Elmia-mässan.

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: 08-532 572 26
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Tysklands Rally 2015
Planen för årets semester var att besöka Hymer museet 

i Bad Waldsee. Våran semester krockade dock med 
Mälardalens rally, så det fick bli ett eget Tysklands rally

Dag 1 8/8: Salem-Brahehus 25 mil
På lördag kväll åkte vi ner till Brahehus, där väntade 
Annelie och Rolle som skulle följa med på resan.

Dag 2: Brahehus-Trelleborg 35 mil
Övernattning på ställplatsen vid småbåtshamnen 80 Sek. 
GPS: N55 22 33.0 E13 07 15.8

Dag 3 måndag Trelleborg- Sassnitz
Färjan går måndag morgon 08:15 ankomst 12:30. Vi 
stannar till vid Bordershopen och handlar diverse dryck 
att ha med under resan. Därefter åker vi till Wohnmobil-
Oase Rügen 14 Euro per natt.
GPS: N54 26 53.0 E13 33 42.0 7 minuter från färjan, en 
ställplats med ca 100 platser. Vi hade tur det fanns bara 
4 lediga platser kvar när vi kom, en fin ställplats med 
servicehus, restaurang och fiskrökeri. I ställplats avgiften 
ingick även bussbiljett till lokaltrafiken.

Efter en sen lunch tog vi cyklarna till Seebad Prora 
semesteranläggning som byggdes 1936-1939 av Hitler till 
officerer och deras familjer, anläggningen planerades för 
10 000 rum och är 4.5 km lång men den blev aldrig klar. 
Ca 150 meter från havet och en fantastisk sandstrand. Idag 
håller man på att restaurera och göra bostäder.

Dag 4 Binz
Vi tar lokalbussen in till Binz och utforskar staden.

Dag 5 Rugen-Niederfinow-Coswig Ca: 45 mil. 
GPS: N51 53 15 E12 24 22

Vi lämnar Rugen och åker till Niederfinow en liten 
by nord öst om Berlin för att åka i fartygshissen där, en 
fantastisk upplevelse.

Efter besöket på hissen fortsätter vi en bit söder om Berlin 
till en liten by vid namn Coswig och hotel & restaurant  
Zur Fichtenbreite. Hotellet har en ställplats där vi stannar 
för natten.  5 Euro per natt.

Dag 6 Coswig-Ellenberg Hasselbach  Ca: 44 mil
GPS: N48 59 10 E10 12 55 
Denna dag var en ren transportsträcka med endast mat 
och kaffestopp. Vi stannar för natten på Campingplatz-
Gaststätte Sonneneck, 18 Euro inkl hund. En fin camping 
vid en liten sjö, bra servicehus.

Dag 7 Ellenberg Hasselbach-Bad Waldsee Ca: 14 mil
Efter frukost åker vi ner till resans mål Bad Waldsee 
och Hymer museet. Vi stannar och går in på Hymer och 
Moveras försäljningsställe, där vår husbil får träffa några 
av sina kusiner. I visningshallen står även några otextade 
Solifervagnar. Efter att vi gått runt och dreglat på alla 
nya Hymer bilar åkte vi bort till museet, vi började med 
lunch när vi kom dit. Museet är på 6000 kvadratmeter, det 
är inta bara Hymers historia man kan titta på där. Utan 
även husvagnar och husbilar av olika fabrikat från början 
av 1900 talet och framåt, samt teman från olika delar av 
världen.

Efter besöket på museet åkte vi till en ställplats Waldsee-
Therme GPS:  54 51 E9 45 37. 
I centrala Bad Waldsee, 7 Euro per natt. På kvällen tog vi 
en promenad in till centrum.
 
Dag 8  Bad Waldsee-Meersburg Ca: 5 mil
Meersburg är belägen vid Bodensjöns strand, staden har 
anor från 600-talet. När vi kommer fram till Meersburg så 
regnar det, så när vi har installerat oss på ställplats Ergeten, 
åt vi lunch i husbilen. Rolle och Annelie beklagar sig över 
att dom sover dåligt i sin bil, vid närmare efterforskning 
visar det sig att deras säng håller på att braka ihop(dom 
är inte nygifta). Eftermiddagen ägnar vi åt att staga upp 
sängen med plankor. Framåt kvällen klarnar det upp så vi 
tar en promenad i till centrala Meersburg.
GPS: N47 42 6 E9 16 8. 12 Euro per natt

Niederfinows lyftverk (tyska Schifferhebewerk Nieder-
finow) är den äldsta fungerande båtlyften iTyskland. Den ingår 
i Oder-Havelkanalennära orten  Nuederfinow i förbundslandet 
Brandenburg. Båtlyften har en lyfthöjd på 36 meter, tog sju år 
att bygga och ersatte 1934 en tidigare slusstrappa med 4 slussar. 
Lyftverket transporterar numer cirka 11 000 båtar varje år, vilket 
ligger nära dess maximala kapacitet. På grund av detta, samt att 
somliga pråmtåg inte får plats i trågen, togs ett beslut 1997 att 
bygga en ny större båtlift vid sidan om den nuvarande.
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Dag 9 Meersburg-Kehl  Ca: 19 mil
Idag vaknar vi av att regnet smattrat på taket, planen för 
dagen var att besöka Mainau och Lennart Bernadottes 
slottspark. Men springa runt i regnet och titta på blommor 
lockade inte.

Vi började misstänka att Rolle och Annelies Burstner´s 
säng haveri berodde på att vår bil hade fått besöka sina 
rötter men inte den. Ett snabbt beslut togs och resrutten 
ändrades och vi styrde kosan mot Kehl, där Burstner 
tillverkas. Vi åker längs floderna Gutach och Kinzig en 
väldigt vacker väg. På eftermiddagen når vi Kehl vid 
Rhens strand, floden är även gränsen mot Frankrike och 
Strasbourg. 
Vi står på Reisemobilplatz am Wasserturn 
GPS: N48 33 49 E7 48 51. 6 Euro per natt.
Vädret är åter fint så vi promenerar längs Rhen på 
kvällen.

Dag 10 Kehl
Efter frukost åker cyklarna fram och trampar över till 
franska sidan och Strasbourg. Vi stannar och äter en 
trerätters lunch innan vi vänder tillbaka till Kehl, som 
utforskas på eftermiddagen. Med utforska menas att 
Rolle Diesel och jag sitter på en uteservering och dricker 
öl under tiden damerna ränner runt i affärer.

Dag 11 Kehl-Landau ca: 9mil
Idag står Burstner servicecenter på programmet. Detta 
var ett fantastiskt ställe, det visar sig att det finns en ny 
förstärkt sängram hemma samt att de är villiga att byta den 
på garanti. Under tiden verkstaden byter säng äter vi lunch 
i vår husbil samt tittar på nya bilar i visningshallen.
                                                        När allt är klart fortsätter 

vi norrut längs Rhen, 
efter ca 5 mil stannar vi 
och tittar på en slussning 
i floden. Därefter åker vi 
över på franska sidan där 
vi åker i ca 6 mil innan vi 
är tillbaka i Tyskland.
Vi övernattar på La 
Ola-Das Freizeitbad. 
Ett badhus som har 
ställplats, 10 Euro per 
natt. Det blev en Dry 
Martini före middagen. 
GPS:N49 12 8 E8 8 32

Dag 12 Landau-Bingen Ca: 15 mil
Vi fortsätter norrut mot Rhendalen. 
Ställplats:Wohnmobilpark Bingen. 2,7 km gångväg till 
Bingen alt lokalbuss.

Bingen am Rhein är en tysk stad med medeltida anor. Staden 
är mest känd för helgonet Hildegard av Bingen. Bingen am Rhein 
ligger i delstaten Rheinland-Pfalz (regionen Rheinhessen), vid 
floden Rhen.

Bingen ligger vid Nahes sammanflöde med Rhen. Tidigare var 
Binger Loch där Rhen lämnar de Rhenska skifferbergen med 
en rad vattenfall och forsar nedanför staden den sträcka till 
vilken Rhen var farbar med fartyg. Genom sprängningar 1834 
gjordes passagen farbar, och 1890-1900 utvidgades strömfåran 
ytterligare. Mitt i floden ligger Mäuseturm (Råtttornet), ett 
medeltida försvarstorn från 1200-talet, om vilket en saga 
berättar att ärkebiskop Hatto II av Mainz där blev uppäten av 
råttor till straff för att han under en svår hungersnöd låtit i 
en lada innebränna en mängd fattiga och hungrande. I själva 
verket är troligen namnet en misstolkning av det gammeltyska 
”Mûsturm”, arsenal.

På en höjd i staden reser sig borgen Klopp, som förstördes 
av fransmännen 1689 men återuppbygdes 1854 och fungerade 
senare som stadens administrationsbyggnad. Bingen blev 
senare knutpunkt längs järnvägen Mainz-Koblenz-Köln, och 
var i början av 1900-talet centrum för lädervaru-, tobaks- och 
vinindustri.

Dag 13 Bingen
Vi tar passagerbåten till Rudesheim, och flanerar runt i 
staden och äter lunch. Sedan tar vi linbanan upp till statyn 
Niederwalddenkmal. Besöket i Rudesheim avslutas med 
att vi dricker Rudesheimer Kaffe, flamberat kaffe med 
Asbach Uralt och vispgrädde.

Rüdesheim har en välkänd 
turistgata, Drosselgasse, som 
är en 3 meter smal och 144 
meter lång gränd fylld med 
små souvenierbutiker. Det 
finns också en linbana som 
går från turiststråket upp till 
statyn Niederwalddenkmal.
Även Rehn sätter sina spår 
i staden, vilket yttrar sig 
bland annat i en gångväg 
längs floden. Dessutom är 
många hotell och restauranger 
byggda med utsikt mot Rhen. 
Båttrafiken är omfattande 
från och till Rüdesheim; dels 
till staden  Bingen am Rhein 

på andra sidan floden, men också långa kryssningar till städer 
längre bort.



14                                                                                                                                                                                  Club Solifer Nytt

Dag 14 Bingen-Mayschloss  Ca: 14 mil

Vi lämnar Bingen och tar bilfärjan över Rhen till 
Rudesheim. Vi gör en avstickare till Loreley.

Loreley är en 132 meter hög klippa på floden Rhens högra strand 
i Mittelrhein, Tyskland. Klippan är flitigt besökt av turister på 
grund av den vackra utsikten över Rhen med omkringliggande 
städer och gamla borgar.

Enligt en gammal legend som blev omskriven av Clemens 
Brentano i en ballad 1801 och av  Heinrich Heine i en dikt 1824 
satt en älva som hette Lorelei uppe på klippan och förtrollade de 
sjöfarande på floden med sin stämma medan hon kammade sitt 
långa blonda hår med en guldkam. När hon sjöng sina vackra 
sånger glömde dom de starka strömvirvlarna och de farliga 
klippreven med följd att fartygen förliste och slogs i spillror.

Efter besöket på klippan fortsätter vi norrut längs Rehn.  
Vi tar av väster ut mot Bad Neuenahr-Ahrweiler, nu är vi i 
Ahr dalen. Den lilla byn Mayschloss och Whonmobilplats 
Mayschloss  blir slutmålet på denna dag. En trevlig 
ställplats med plats där man står nästan inne i vinodlingen. 
Den har plats för ca: 60 husbilar, 6 Euro .
På kvällen tog vi en promenad runt i byn och avslutade 
på Restaurant Bahnsteig 1, en restaurant i anslutning 
till tågstationen och ställplatsen. Där beställde vi in 
Flammkuchen (en typ av pizza fast med tunn och knaprig 
botten) med rökt lax och ört kräm.

Ahr: Tysklands rödvinsparadis. Med en odlingsyta 
på runt 520 hektar är Ahr ett av Tysklands minsta 
vinområden men med en rubinröd specialitet. 
Ahr är ett rödvinsparadis framförallt för Pinot Noir-älskare 
(Spätburgunder som det heter på tyska). Vinodlarna här 
kämpar med Bourgogne om de högsta utnämningarna vid 
internationella tävlingar och kommer allt oftare ut som 
vinnare ur ”striden”. Beläget i norra delen av Rheinland-
Pfalz, växer vindruvorna på brant sluttande terrasser på 
mestadels vulkanisk mark under nästintill ideala förhållanden. 
Detta är det största sammanhängande tyska rödvinsområdet 
och hela det vackra landskapet går att bese på nära håll från 
vandringsleden ovanför sluttningarna. Nere i dalen finns sedan 
genuina vinkrogar, toppvingods samt prisbelönta vinodlare och 
gourmetrestauranger att tillgå.
Dag 15 Mayschloss 
Vi startade dagen med att promenera till vinhuset 
Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, där vi bara 
skulle titta lite. Det slutade med att jag fick gå och hämta 
cykeln och Diesels cykelkärra för att köra hem alla 
vinkartongerna.

När det var inlastat i husbilarna tog vi en cykeltur längs 
floden till byn Kratzenbach och Weinhaus Kriechel. Där 
tog vi oss varsin kall Bitburger öl, innan vi trampade upp 
till kloster ruinen Marienthal.

Dag 16 Mayschloss-Lubeck Ca: 55 mil
Nu var det dags för en transport, vi lämnade Ahr-dalen 
och styr kosan norrut. Vi åker via Bonn, Hannover och 
Hamburg för att slutligen anlända till Lubeck framåt 
kvällen.  Vi hittar en ställplats på Willy-Brandt-Alle vid 
Kongresshallen, gratis på natten men parkeringsavgift 
efter 10:00 på förmiddagen. Vi äter en enklare middag på 
Rådhuskällarens uteservering.

Dag 17 Lubeck- Johannisberg Ca:10 mil
Förmiddagen ägnar vi åt att strosa runt i Lubeck. När vi 
kommer tillbaka till ställplatsen upptäcker vi att någon 
har backat på Rolle och Annelies husbil. Dom blir tvungna 
gå till närmsta polisstation och anmäla skadan.
Efter denna strapats åker vi upp till Heiligenhafen 
och köper sprit. Vi stannar för natten på Womoplatz 
Johannisberg, en kilometer från färjelägret i Puttgarden. 
15 euro per natt.

Dag 18  Jahannesberg-Bunn Ca: 55 mil
Idag är det en transportdag upp genom Danmark och 
Sverige. Framåt kvällen når vi Bauergården i Bunn ca 
3,5 mil norr om Jönköping. En väldigt fin ställplats och 
konferens anläggning, 200Kr per natt.
 GPS: N57 56 11 E14 29 31 

Dag 19 Bunn-Salem Ca: 27 mil
Sista dagen på årets Europatour. På vägen hem stannar 
vi till i Linköping och hälsar på Anders Ekman och tittar 
på nya lokaler som håller på att ställas iordning till nya 
företaget Fritidsfordon Öst.
Texterna i denna resedagbok som är med kursiv stil är 
hämtade från Wikipedia.

                                                                                                             
Text och bilder Gun och Jan-Erik

 

Snart är det dags igen



Club Solifer Nytt                                                                                                                                                                            15

HEMSIDAN
Klubben håller på att omarbeta hemsidan. Vi kommer samtidigt 

ändra adressen som blir www.ClubsoliferSweden.se. 

Kan inte exakt säga vilken dag vi byter men det märker ni, fungerar 
inte den gamla så pröva den nya adressen. 

Frågor angående den nya hemsidan kan mejlas till vår webb redaktör 
Jessica Breifors på mail: kjellojessica@live.se

Mvh                                                                                                                                                   

Ordförande
Gun Andersson                                                                                                                                         
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Serviceställen i Sverige 

 
Kämpes Husvagnsservice  Fabriksgatan 18  342 32  ALVESTA               0472-109 50 
Svensk Camping & Fritid AB Selaövägen 1 124 40  BANDHAGEN       08-749 33 88 
Engströms Rep & Transmission AB Timmervägen 9 917 31  DOROTEA              070-237 98 48 
Höörs Husvagn & Fritid AB  Frostavallsvägen 243 23  HÖÖR                      0413- 231 80 
Scandinavian Caravan center AB Rådalsvägen 8 653 50  KARLSTAD            054-53 36 60 
Husvagnscentrum i Kvibille AB Biskopstorp  

Skogsgård 111 305 78  KVIBILLE                035-565 60 
Montera West HB  Sälgered 12                           515 93  SEGLORA               0320-910 30 
Husvagnsverkstan Dick Wiman Importgatan 43  602 28  NORRKÖPING      011-102 990 
Vippens Husvagnsservice  Brobosgatan 7  794 30  ORSA                        070-576 88 68 
AB Bröderna Lindgrens Bilverkstad Tjärnvägen 38 931 61  SKELLEFTEÅ          0910-371 44 
Stenstorps Husvagnsservice AB Hantverkaregatan 32 520 50  STENSTORP           0500-450 656 
Dag Service AB  Axvägen 4 853 53  SUNDSVALL          060-120 513 
Bosses Husbil-& Husvagnsservice Industrigatan 16 233 51  SVEDALA                040-29 87 29 
Husvagnscenter i Växjö AB  Stora Räppenvägen 352 20  VÄXJÖ                      0470-690 57 
Varbergs Husvagnsservice  Derome  430 20  VEDDIGE                0340-311 20  
Haninge CampService AB  Markörgatan 3 136 44  HANDEN                 08-120 17 120 
HG Service   Änghagsgatan 11 531 40  LIDKÖPING            070-77 96 710 
R.A Husvagnservice  Linestorpsvägen 458  298 91  TOLLARP                 070-56 02 340 
Husvagnsspecialisten I Uppsala AB Ullforsgatan 11 752 28  UPPSALA                 08-594 112 20 
Servicegaraget  Nygårdsvägen  2                      891 51  ÖRNSKÖLDSVIK  0660-540 80 
Jerrys Husvagnsservice                                    Mejerigatan 2                           653 43  KARLSTAD             054-2021660 
SE Motorcamp                                                   Måby Industriområde            195 60  ARLANDASTAD    08-591 176 50 
Loods Fritid AB                                                 Tunavägen 283                         781 73  BORLÄNGE             0243-155 50 
June Fritid AB                                                    Hammarvägen 39                    562 32  NORRAHAMMAR 036-30 04 30 
BW Fritid AB                                                      Formvägen 10 A                       906 21 UMEÅ                         090-18 92 25 

 
 

Även de som är återförsäljare för Solifer har service 
och utför garantijobb 
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Till minne
Sören Jakobsson

En vecka innan jul nåddes vi av det tragiska beskedet att vännen och tidigare revisorskollegan Sören 
Jakobsson förlorat kampen mot den cancer han drabbades av för ett par år sedan.

Våra tankar går naturligtvis i första hand till hans kära hustru Maj-Britt och deras döttrar med 
familjer som mist sin make, far och morfar men också den krets som räknade in Sören som sin vän.

Många är de tillfällen, när vi varit på väg till något årsmöte, som exempelvis Dorotea eller på Fårön, 
eller till Elmiamässan, vi ringt varandra och gjort upp om att träffas dagen innan och vi har haft ett 
par timmars trevligt umgänge innan det blivit dags att sova för att sedan dagen efter ta oss till angiven 
mötesplats.

Under en lång följd av år var också Sören revisor i Club Solifer och jag hade förmånen och glädjen 
att få arbeta tillsammans med honom i denna uppgift fram till årsmötet 2015 då han på grund av 
att orken tagit slut var tvungen att lämna sitt uppdrag. Som revisor var Sören ytterst noggrann och 
analyserande, även om klubbens ekonomi var det viktigaste, fick det dock inte gå ut över den enskilde 
medlemmen.

Sören, Du fattas oss!

NilsErik Eriksson
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Hej på er kamrater

Vi vill göra en mailadress och adress uppdatering
av vårt medlems matrikel.

Så ni som ändrat eller inte har mailadress eller, 
ändrat adress och telefonnummer

var snälla och hör av er, så vi får in det i
matrikeln över medlemmar.

Mejlar ni så skriv medlemsnummer, namn och adress.

Om ni inte har mailadress.

Skriv till: Benny Pettersson
Kantarellvägen 26 B 

45662 Hunnebostrand

Mail: bennyp@telia.com 

Mvh. Vice ordf.
Club Solifer

O 4310 Benny Pettersson



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 %.
BD4   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 medlem    
           skort.
E 17   Korskullens Camping Söderköping, 10 %, ej på el.
E 34   Skeppsdockans Camping & Vardrarhem, 
          Söderköping 10 %.
F  2    Getingaryds Camping, Gränna 5:-/dygn, 100:-/veckan  
G 5    Sjöstugans Camping. Fast pris under lågsäsong.
           Pris: 150:-/inkl el. Se katalog.
G 8    Tingsryds Camping,Tingsryd, Fri el, gäller ordinarie     
          dygns avgift. Ej vid rabatter eller månads och säsongs-
          avgift.
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
K 7    Kolleviks Camping Karlshamn. Klubbmedlem  skall      
          uppvisa giltigt medlemsbevis. Rabatten kan inte 
          kombineras med andra eventuella rabatter. 
          Fri el. värde 50 kr /dygn.
K 15  Kristianopel Turism HB, Fågelmara, 10 % 
          vart 7:e  dygn fritt.
L  6   Skäralids camping & vandrarhem, Ljungbyhed 10 %.
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 & CampingTidaholm,   
          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 storhelger. Gratis el vid dygnscamping.
FC108 Statiol Hyltena, Jönköping, 25 % rabatt på Quickstop                            
           övernattning.
FC176 Rigeleje Strand Camping
          Campingavgift: Var fjärde sammanhängande dygn       
          gratis. (gäller ej under högsäsong) 
          Ring gärna innan ankomst 070- 524 73 70
FC310 Tydingesjöns camping, Broby 10 %, Stuga 10 %.
Bergby Gård. Konferans & Camping Hallstavik 5 %.

GLÖM INTE ATT UTNYTTJA 
KLUBBENS RABATTER 

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 rabat-
ter.
Tannisby camping Tversted Strand,Danmark.
ger 15 % rabatt på denna campingavgift. Mot uppvisan-
de av giltigt medlemskort.

Rabatter på europeiska Campingplatser.
Villagio Camping, Rubicone, Italien,
(vid minst 7 övernattningar) 10 %.

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 reserv-
delar.
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
Bernshammar. VÄLKOMNA!
Nöbbelövs Gasol & Entreprenad AB. Gasolfyllning 10% 
och tillbehör 10%. Per Mattissons väg 47 (E22).
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Enköping,
Henrikssons Husvagnar AB
0171-44 70 00

Eskilstuna,
Mälardalens Caravan Center AB
016-14 72 12 

Gunnebo,
Ostkustens Fritidscenter
070-090 36 35 

Ljungskile,
Backamo Husvagnscenter AB 
0522-234 40

Karlstad,
Nystadius Fritidscenter
054-202 16 50

Falun,
CJ:s Husvagnsservice
023-329 96

Luleå,
Husvagnscenter AB
0920-166 00

Brunflo,
Fritidsprodukter i Jämtland
063-77 88 99 


