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Hej på er Solifer vänner

Det har nu gått några månader sedan höstens stora 
begivenhet – ELMIA-mässan – gick av stapeln. Vi 
kan notera att det var alldeles för få vagnar/bilar 
av märket Solifer i vår by även detta år. Det är vår 
önskan att så många Soliferekipage som möjligt skall 
fylla byn. 

Vädrets makter var tyvärr inte på vår sida i år – 
stundtals friska vindar, stundtals kallt regn. 
Som ses på bild inne i tidningen fanns det dock de 
som trotsade vädret och bildade ett traditionellt 
långbord!

Positivt var att lördagens infomöte var välbesökt!

Vi som åkte hem från mässan hamnade i 
orkanliknande vindar, hoppas alla tog sig hem 
oskadda och med hela ekipage!

Hösten har gjort sin entré även här i sydliga delen 
av landet och många har redan ställt undan sina 
vagnar/bilar för vintern, medan andra använder sina 
mobila boenden även vintertid.

Till Er alla som vistas ute i trafiken nu under vintern: 
Kör försiktigt så hörs och syns vi någon gång under 
det nya året, till dess

En God Jul och ett Gott Nytt År!

Ordförande 
Benny Pettersson
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Club Solifer hälsar nya
medlemmar välkomna!

4                                                                                                                                                                                     Club Solifer Nytt

Förbered dig för kylan!

Wecamp 

eluppvärmd stolsdyna

T18-420D

Värmer upp 

20-80 m2

G02-200
WeCamp Gaskamin

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

Namnlöst-1   1 2019-11-12   15:49

  4446    Lilleås Einar & Eva       Nybrostrand               

 
Ibland kommer det middagsgäster utan 
att jag skickar inbjudan, gott med rosor!

Tyvärr får jag meddela att efter en lång 
tids sjukdom, har vår käre medlem Gillis 

Elnertz lämnat oss. Det är med stor saknad, 
då han har gjort mycket för ClubSolifer 

genom åren.
 Våra tankar går till Carina med familj.

Vila i frid käre Gillis.

Benny Pettersson
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REGION REGION

                         SYDs
        TRÄFFAR 2020

                      VÄSTs
       TRÄFFAR 2020

Inga träffar för 2020 
inrapporterade

Inga träffar för 2020 
inrapporterade

Riksårsmöte 2020 
Region Mälardalen hälsar er välkomna till

 Löts Bygdegård (Enköping) 21-24 maj
Mer information i nästa tidning
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Inga träffar för 2020 
inrapporterade

REGION

                            ÖSTs
       TRÄFFAR 2020

REGION

       MÄLARDALENs
           TRÄFFAR 2020

Mälardalens Årsmöte 2020
21-24 maj 

Löts Bygdegård (Enköping)
Mer information i nästa tidning

Styrelsen och Kansliet 
önskar

er alla en riktigt
God Jul & Gott Nytt År

Elmia 2019

 På fredagskvällens långbord var inte vädrets makter med    
oss. Men några tappra trotsade kylan och satt ute.

Informationsmöte på lördag eftermiddag
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Nytt från RMF

Styrelse vald vid årsmöte 13 september 2019.
Från vänster Kim Dahl ledamot, Hans Hansson ledamot, 

Lennart Sällström vice ordförande, Bengt Möller 
sekreterare, Lars Lyborg ledamot, Håkan Söderman 

ledamot/ansvarig hemsida och sociala medier, 
Birgitta Hillerström kassör.

I förgrunden Sven-Gunnar Hansson adjungerad 
sakkunnig.

 ClubSolifer är sedan några år tillbaka medlem i 
Riksförbundet Mobil Fritid. 
Klubben jobbar för att värna om det fria campinglivet. 
På Elmia i år valdes våran Birgitta Hillerström in som 
kassör

 
Att köra Pb II i Norge!

Det har förekommit en del olika uppgifter om huruvida 
Norska myndigheter godkänner Svenska B körkort vid 
färd med Pb II.
Norges motsvarighet till Transportstyrelsen har Publicerat 
ett klargörande att man accepterar Svenska bestämmelser 
om framförande av Pb II i Norge i likhet med övriga 
Europa, jag rekommenderar dock alla som färdas i Norge 
att ha med sig ett utdrag av Svenska körkortsregler om 
utifall att. Du finner ett sådant utdrag nedan.

                                                   2016-11-23 RMF / Jan Jerpdal

Utlandsresa med Pb II och vanligt B körkort!

När du åker utomlands med en husbil som är tyngre än 
3,5 t kan det vara bra att ha med sig ett dokument som 
förklarar körkortsbestämmelserna i Sverige.
Svenska bestämmelser gäller för Svenska körkort inom 
hela EU, har Du ett utlänskt körkort så gäller andra 
bestämmelser som Du hittar på http__eur-lex.europa
Du finner utdrag på alla förekommande språk inom EU 
här
Ladda ner dokumenten för dom länder Du tänker besöka

                                                  2016-10-04 RMF / Jan Jerpdal

På RMF hemsida (www.mobilfritid.se) finns det mycket information om regler rörande husvagnar och 
husbilar.
Nedan är några exempel rörande utlandsresa.
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Gränsträffen 2019 YES Sverige vann!!!!!

Fredag 6 september på morgonen 
lastar vi in det sista i kylskåpet och 
låser ytterdörren till vårt radhus för 
att ge oss iväg på äventyr med vår 
vagn över helgen.
Gpsen ställs in på Oreberget gamla 
nöjesplats i Göteryd, jag & Kjell ska 
deltaga i vår första GRÄNSTRÄFF

Text & Bild: Jessica Breifors & Kjell 
Karlsson P4308

Efter att gpsen guidat oss genom 
skogarna och vi stannat  för 
lite fika och lite kompletterings 

handling dyker Solifer banderollen 
upp på liten skogsväg och vi är 
framme.
Vi blir mottagna av värdparen Carina 
& Gillis, Sonja & Mats, Anita & Sven-
-Erik. Guidas vi till en ledig plats och 
vagnen ställs ordning med stödbenen 
ner och markis rullas ut, bord och 
stolar ställs ordning. Flera danska 
ekipage har anlänt och precis efter oss 
kommer Lars & Birgitta Hillerström 
och parkerar sitt ekipage. 13 ekipage 
blir vi när de sista anländer sent på 
kvällen.
Klockan 18,00 startar Mats igång 
grillen och alla blir bjudna på korv 
och bröd med tillbehör. Kändes gott 
i magarna hos alla. Helgens program 
presenterades av värdparen. 

På lördag förmiddag kl.10,00 samåkte 
vi i karavan in till Älmhult för att hälsa 
på i Ikeas museum. Spännande och 
intressant att se hela historian bakom 
IKEA och grundaren Ingvar Kamprad. 

Tillbaka i våra vagnar blev vi tillsagda 
att vara redo kl. 15,00 då helgens stora 
kamp skulle äga rum… 
Vem ska vinna årets KUB-spelel 
mellan Sverige och Danmark. Bäst 
av 3 ronder kördes och det var 
spännande in i det sista. Lite timeout 
med vätskepåfyllning, bestående av 
Jägermeister mm ägde rum, för det 
var väldigt spännande. 
Tills slut VANN vi i det Svenska 
laget.
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 På vår resa till Holland i somras då 
vi träffade holländska ClubSolifer 
fick vi med oss Interrallyflaggan. Den 
har förvaltats väl och nu var det dags 
att överlämna den till nästa värdland 
Danmark. På lördagskvällen samlades 
vi kring långbordet uppe vid gamla 
dansrotundan för att äta lite knytkalas 
som var och en tog med sig. Härlig 
vy ut över sjön. Under dagen har det 
sålts lotter, med chans att vinna fina 
vinster som flera sponsorer bidragit 
med. Själv tycker jag att jag vann 
högsta vinsten en lampa med inbyggd 
klocka och med touch funktion för att 
tända och släcka.
På söndag vid lunch var det dags att 
packa ihop sig för att åka hem igen. 
Nåt ekipage fortsatte mot Jönköping 
och Elmiamässan.
TACK för en helt underbar helg och 
allt jobb bakom GRÄNSTRÄFFEN. 
Jättetrevligt.
TACK till sponsorerna SoliferPolar, 
Svenska tält och Kama fritid.

Det är kul att hjälpa matte och husse 
o packa ihop, tyckte detta lilla vita 
yrväder från Danmark på 5mån.

Vinnarlaget
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   Lily av Nottingham i slussen

En krokig resa till Elmia
 När man har ett mål för sin resa kan 
man ta raka vägen eller ta en krokväg 
och det gjorde vi i år när vi skulle 
till Elmia. Vi hade bestämt oss att 
på vägen även besöka den berömda 
Gränsträffen som i år arrangeras av 
Region Syd.  

Text & Bild Lars Hillerström

Torsdagen den 5 september på 
eftermiddagen var vi klara för 
avresa och siktade på att stanna 

en första natt i Berg slussar vid Göta 
Kanal. Under resan så hittade Gittan 
i kartboken att det fanns en ställplats 
vid Hovetorps slussar i Kinda Kanal. 
En liten ställplats med enkla service-
faciliteter, toalett och en dusch, men 
framför allt fantastiska omgivningar 
med en vacker promenad utefter slus-
sarna och kanalen. 
 På morgonen när vi var klara för 
avfärd fick vi se en engelsk kanal-
båt, Lily av Nottingham, som skulle 
slussa för vidare färd till Linköping. 
Där skulle hon lastas på en trailer för 
landsvägsresa till Göteborg och sedan 
med en större båt till England. Detta 
efter flera år i våra svenska kanaler.

Ett engelskt par i övre medelåldern 
tillsammans med sin beagle Buster. 
Alison Alderton fotograferade och 
skrev böcker kring deras färder. 
(www.alisonalderton.com)
Från Hovetorp fortsatte vi vår tur till 
Gränsträffen på Orebergets gamla nöj-
esplats i Göteryd utanför Älmhult. När 
vi svängde in på den vackra gläntan i 
skogen stod där 12 Solifer Husvagnar 
varav åtta danska och fem svenska.

 Det blev en fin helg som Gillis och 
Carina, Sonja och Mats samt Anita och 
Sven-Erik hade arrangerat. 
Vi från Region Mälardalen och Region 
Väst, Jessica och Kjell, blev hjärtligt 
välkomnade av alla. Fredagskvällen 
startade med vi bjöds på grillad korv 
och mycket umgänge.
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 Lördag förmiddag åkte vi alla in 
till Älmhult för besök och guidad 
tur på IKEA-museet. Det blev en 
riktig nostalgitripp när man gick 
runt och kunde beskåda tidstypiska 
inredningar från IKEAS tid som 
möbelleverantör till svenska hem.  
T.o.m. på TV-apparaten i ett rum 
visades det gamla fina programmet 
Fråga Lund. Det var fler än jag som 
fastnade där, det blev lite köbildning. 
På eftermiddagen blev det allvar med 
det traditionella kubbspelet. Med 
Mats som lagledare lyckades vi slå 
danskarna med 2 – 1.
På kvällen var det dags för knytkalas 
med lotteri och massor av fina priser 
och trevlig samvaro långt in på kväll-
en. Man fick utmärkt tillfälle att pigga 
på sina kunskaper i danska, övning 
ger ju färdighet så vi får satsa på nästa 
års ”Grensetreff” i Danmark.
På söndagen åkte vi vidare till Eksjö 
där vi övernattade för vidare tur till 
Tranås och besök hos släkt i två dagar.
På vägen norrut fick vi se en skylt ef-
ter vägen nära Växjö: Snugge, Kristina 
Nilssons födelsehem.   

 

www.backamohusvagnscenter.se 0522-23440
Mån-tors 10-18, Fre 10-16 (Lunchstängt 12-13), Sön 12-15 Säljer/Köper/Byter/Förmedlar & Hyr ut

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

- Familjeföretag sedan 1994 - 

Verkstad & stor tillbehörsbutik!

Oss hittar du längs väg 167, 5 km söder om

Auktoriserad Solifer verkstad!

Det var en liten väg som man fun-
derat extra om man skulle svänga in 
med husvagn men med vår lilla plåtis 
gick det utmärkt. Kristina Nilsson, 
1843 – 1921, var en världstjärna som 
föddes i Snugge, familjens bondgård. 
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristi-
na_Nilsson)
 Gården ägs nu av Statens Fastighets-
verk och sköts av Nilssons Släktför-
ening. Vi fick en enskild visning och 
framför allt berättelse om Kristina 
Nilsson av en medlem i familjen.
Efter Tranås blev det full fart mot 
Jönköping och Elmia. Elmia är ju en 
återträff med gamla bekanta som 
man önskar att fler klubbmedlemmar 
skulle utnyttja. Vädret var ju inte så 
gynnsamt för att sitta ute långt in på 
natten. 

En strof ur I RÖRELSE av Karin Boye 
får avsluta denna kria:

 
"Nog finns det mål och mening i vår färd, 

men det är 
vägen, som är mödan värd."

Kinda Kanal Hovetorps slussar.
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Mälardalens rallyen arbetshelg
Att anordna ett rally är alltid en 
utmaning, men med Ulla och 
NilsErik i rally kommittén är det 
inga problem. Det känns som de har 
en brunn med platser och idéer att 
ösa ur. Startplatsen blev Mälsåkers 
slott, ett barockslott från 1600-talet 
beläget på Selaön i Mälaren.

Text och bild: Jan-Erik

Regnet öste ner på fredagen men 
när sista ekipaget anlände så 
kom solen fram. På kvällen var 

vi på guidad tur i slottet.
På lördag förmiddag åkte deltagarna 
iväg med 5 minuters mellanrum, för 
att efter ca 40 minuters färd gå i mål 
på Fogdö bygdegård utanför Sträng-
näs. När samtliga ekipage var på plats 
blev det lunch-långbord mellan eki-
pagen, solen sken och det var riktigt 
varmt.

Ett rally kräver även en fysisk 
aktivitet, deltagarna delades in i 
fyra lag. Spela brännboll eller hoppa 
säck kändes inte aktuellt. Uppgiften 
var att vi i rally kommittén ville bli 
serverade en 3-rätters meny vid dukat 
bord, bestående av Toast Skagen, 
Kalvfärsbiffar med Squash-Pasta och 
Fetaost-crème och Äppelpajsdessert 
med Cheesecakekräm. (Att vi inte 
blir uteslutna i klubben är ett under) 
Samtliga deltagare tog uppgiften på 
största allvar, det hackades, vispade 
och stektes på eftermiddagen med 
kortare avbrott med stärkande 
drycker. 
På kvällen kunde vi sätta oss till ett 
vackert dukat bord och bli serverad en 
fantastisk middag.  Senare på kvällen 
var det dags för hjärngymnastik, 
NilsErik ordnade frågesport med 
kluriga frågor.

På söndag förmiddag åkte deltagarna 
hem, förhoppningsvis inte allt för 
utarbetade. Vi i Rally kommittén 
vill tacka alla för en väl genomförd 
uppgift.

Hårt arbete tar ut sin rätt.   

Sill lunch



Vätska är viktigt i värmen, Birgitta, Eva, Bore och Anders släcker törsten.

Otto, Nisse och Eva steker brödskivor till förrätten

 Ulla och NilsErik tar en paus, det är hårt att leda ett rally

Birgitta har vilopaus med lite 
förfriskningar

            13Club Solifer Nytt  
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Vi fick lära oss mycket om slottets historia

Renoverings behovet var stort i vissa rum

Historia

Genom gifte kom godset i början 
av 1600-talet från släkten Kagg till 
släkten Soop. Huvudpartiet byggdes 
på 1660- och 1670-talen av Gustaf 
Soop, efter ritningar av Nicodemus 
Tessin d.ä. I början av 1700-talet 
tillföll det släkten Gyllenstierna, 
som uppförde hörnflyglarna och 
trappbyggnaden. Därefter tillhörde 
det den grevliga ätten Wachtmeister 
af Mälsåker. 
Genom Eleonora Margareta 
Wachtmeisters äktenskap med 
greve Hans von Fersen kom det 
till deras son, riksrådet greve Axel 
von Fersen d.ä. Sin glansperiod 
hade Mälsåker under släkten von 
Fersens ägartid, då slottet fick den 
prakt och ståt, som hörde till ett 
högaristokratiskt gods. Det hade då 
en dyrbar porträttsamling, magnifika 
gobelänger samt en mängd dyrbara 
möbler. 
1853 spelades det bort av Louise von 
Fersen (1816–1879) och Karl August 
Gyldenstolpe till presidenten Fredrik 
Åkerman. Efter dennes död bytte det 
flera gånger ägare, innan det 1898 
såldes till ingenjören Åke Sjögren, 
som lät påbörja en restaurering 
av slottet. Näste ägare kom att bli 
generalkonsul Herman Gullberg 
som slutförde den omfattande 
restaureringen av slottet och även 
lät införa moderniteter som vatten. 
Under denna period var slottet väl 
besökt av grekiska och rumänska 
kungligheter. I och med detta inköp 
kom också Herman Gullberg att 
bli Sveriges siste godsägare med 
patronatsrätt, d.v.s den som tillsatte 
prosten i Ytterselö socken. Herman 
Gullberg sålde sedan på 1920-talet 
slottet till baron Gustaf Åkerhielm och 
flyttade med familjen till Tureholms 
slott i Trosa. 
Mälsåker köptes 1943 av den 
norska legationen och användes till 
utbildning av norska soldater, de så 
kallade polistrupperna. I januari 1945 
fattade taket eld och slottet brann. 
År 1951 blev Vitterhetsakademien 
ägare och ett nytt tak byggdes. 1993 
påbörjade Riksantikvarieämbetet en 
omfattande restaurering och sedan 
2006 är slottet öppet för allmänheten. 
Källa: Wikipedia

Vilda sköter insläppet på bygdegården 
ekipagen registreras i telefonen

Rolle visar sina färdigheter som 
servitör, bara svart kostym som 
saknas



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

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.
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)
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Här finns ställena
för att kunna fixa
sina vagnar och

 husbilar
i alla vädersstreck

Serviceställen i Sverige 

 
  Kämpes Husvagnsservice  Albogatan 55                            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 
  Montera West HB  Sälgered 12                           515 93  SEGLORA               0320-910 30 
  Husvagnsverkstan Dick Wiman Importgatan 43  602 28  NORRKÖPING      011-102 990 
  Vippens Husvagnsservice  Borbosgatan 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 Camp Service AB  Hantverkarvägen 23 D 136 44  HANDEN                 08-120 17 120 
  Backamo Husvagnsservice AB                      Bastebacka 105                        459 91  LJUNGSKILE          0522-234 40 
  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 
  Henrikssons Husvagnar AB                          Sparrsätra Lådö                       745 95  ENKÖPING              0171-44 70 00 
  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 
  CJ:s Husvagnsservice AB                               Centralvägen 7B                      791 46 FALUN                       023-329 96 
  Mälardalens Caravan Center AB Böcklinge St Blå 640 40 STORA SUNDBY     016-14 72 12 
        (Mac Möller)         (ESKILSTUNA) 

 
 

 


