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Hej på Er Solifer vänner i skrivandets 
stund har vi klarat av både jul och 
nyårshelgerna. 

Men tyvärr får man väl tillägga att snö och kyla 
har lyst med sin frånvaro, till mångas förtret   
kanske men på samma gång slipper man halka 
runt på våra vägar.
 Men hur det nu än är så närmar sig våren 
med stora steg får vi hoppas, för det är ju inte 
utan att man längtar ut på våra vägar igen 
vare sig man har husbil eller husvagn. Vi vill 
också slå ett slag för vårt riksårsmöte nu i vår, 
det kommer att äga rum vid Löts bygdegård 
(Enköping) Kristihimmelsfärds helgen. Vi 
hoppas att så många som möjligt kan komma på 
denna träff, så glöm inte att anmäla er till detta. 
Närmare information kommer i vår tidning 
samt hemsidan. Vi tycker det är viktigt att ni 
kommer och gör er röst hörd.  
Nu har jag inte så mycket mer att tillägga,utan 
återkommer i nästa nummer med lite mer skrift. 
För hur det nu än är så har vi ju fortfarande 
vinter hm sägs det i alla fall. Och det händer ju 
inte så mycket just nu.

Benny Pettersson

Lappenranta 2013 Foto Jan-Erik
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Club Solifer hälsar nya
medlemmar välkomna!
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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

Medlemsavgift 2020!

Med detta nummer medföljer inbetalningskort 
för medlemsavgift 2020 samt medlemskort. 
Medlemsavgiften är oförändrat låg 250:- för ett 
helt år.
Du som fått medlemskort utan inbetalningskort 
har redan erlagt avgiften för 2020,  
Om ni inte har för avsikt att förnya medlem-
skapet, 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

Kom ihåg!
Motioner som skall 
behandlas på årsmötet skall 
vara styrelsen tillhanda 
senast 31 mars 2020
”bästa sättet att påverka är att vara aktiv 
själv”
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TRÄFFKALENDER
Mälardalens Årsmöte 2020

21-24 maj 
Löts Bygdegård (Enköping)

 Lördag 23 maj 10:00
Program se sidan 7

Medlemsträff i Stråvalla 
Bygdegård 

Fredag 17 till söndag 19 April 2020 

Träffkostnad för hela helgen är 400kr / Ekipage. 
Tillgång till laddningsström finns.

Lördag klockan 15,00 kommer ÅRSMÖTET i 
region väst att äga rum

Klubben bjuder på mat under lördagskvällen, 
egen dricka medtages 

Anmälan göres till Jessica Breifors och Kjell 
Karlsson senast 5 april så vi kan beställa rätt 

mängd mat.
Vid anmälan uppge namn, medlemsnummer 

och eventuella allergier.
kjellojessica@live.se 

 0707-39 66 69 / 0705 – 34 99 37

HÖSTTRÄFF & 
VINTERTRÄFF

 
Finns tankar och funderingar 

Region Väst återkommer med mer 
information.

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

Tid: 18-20 September

Anmälan till: 
Ingrid Germundsson 

070-523 04 89

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.

 Styrelsen
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Förslag från styrelsen om ändring av stadgarna att läggas fram vid riksårsmötet 
2020. 

 

§ 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. 
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Ett oförglömligt 
reseminne juni 2019

Text Annelie Sundell

Handlar inte om en plats eller 
utflykt, utan om fågelsång. 
Och nu inte att förringa andra 

fina upplevelser under semesterresan 
2019, som t.ex. utsikten över Rügen 
och milsvida omkring efter att vi 
gått upp de 365 trappstegen i St. 
Marienkyrkan i Stralsund.
Veckan före midsommar stod vi några 
dagar på Reisemobilhafen-Sellin i 
Ostseebad Sellin på Rügen i Tyskland. 
Bra ställplats med gångavstånd till 
”stan” och havet (man kunde åka 
tuff-tufftåg också), omgiven av en 
höjd med mycket skog. Och det var 
där de bodde, drillade och friade, alla 
koltrastarna … jag vet inte hur många! 
Det var i alla fall en helt fantastisk kör 
som drog igång på kvällar och nätter. 
Det var så mäktigt! Jag blev helt 
betagen och tänkte att det måste vara 
den vackraste sång man kan ha på en 
begravning.
Tänk att man här hemma ibland 
kan önska att en enda rackare skulle 
vara tyst och inte väcka en under 
försommarkvällarna, när man kan 
bli helt begeistrad av en hel kör! 
E’nte’konstigt?
Resten av resan ”med smolk i 
bägaren”, eller åtminstone delar av 
den har Jan-Erik berättat om i ett 
separat reportage.

Club Solifer´s Årsmöte 
2020

Region Mälardalen hälsar er välkomna till Årsmötet 
2020

På Löts Bygdegård (Enköping) 21-24 maj

Pris för träffen 500:- 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 10 maj. Önskar ni 
delta i terrängloppet behöver vi veta namn och ålder.
OBS Meddela eventuella allergier

Program

Torsdag 21 maj
10:00 Inkörning
 Uppställning, fria aktiviteter
18:00 Invigning och information om träffen. Kaffe
 Lotteriförsäljning

Fredag 22 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 23 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 24 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

Jag vill tacka er alla i Club 
Solifer för många goda skratt 
och upptåg alla härliga träffar
och alla fantastiska resor till 
platser vi aldrig sett tidigare 
samt alla underbara vänner
vi fått genom cluben.
Efter olika uppdrag inom 
huvudstyrelsen och inom 
sydregionen så gick åren
det blev fantastiska 34 år!
Tyvärr har allt ett slut så nu vill 
jag säga tack och önska er alla
många härliga camping år 
framöver
 
Kramar till er alla
Carina Elnertz
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Region Västs höstträff i Filsbäck
Fredag 27 september packar 
vi husvagnen med mat, kläder 
och annat man behöver för en 
Soliferträff. Klockan 17.30 är vi 
framme i Filsbäck där vi haft träffar 
flera gånger förr. Det är skönt när 
man vet var alla lokaler, faciliteter 
och promenadvägar finns.

Text & Bild Anette Borg

Totalt är vi sju ekipage, inklusive 
Elsy och Georg som hyrt stuga, 
som samlas denna regniga 

höstdag. Campingplatserna är så 
fulla med vatten så man hade nästan 
behövt simfötter. 
Vi samlas i lokalen och fikar, men 
snart är det dags för lite starkare 
drycker så dessa hämtas från husvag-
nen. 
Lördagen bjuder på lite blandat 
väder. Ena stunden sol, nästa en 
regnskur. Efter morgonpromenad och 
frukost åker vi till Rörstrands och tit-
tar på fint porslin, både i museum och 
i Outlet. Intill Rörstrands ligger en 
annan affär med lite gott och blandat 
så där blir det självklart en del inköp. 
Ett besök hos Husvagns Svenssons 
hinns också med.
När vi är tillbaka i husvagnen äter vi 
lite middag innan Sven går iväg på 
styrelsemöte med regionstyrelsen. 

 Zigge och jag går på promenad. 
Klockan 18 samlas vi i lokalen för 
knytis där var och en tagit med sig 
vad de vill äta. Precis som vanligt är 
det ett glatt gäng med mycket tjöt.
Helger brukar ofta gå väldigt fort, 
men jag undrar om inte de helger när 
vi har Soliferträff går ännu fortare? Så 
även denna gång. Söndag förmiddag 
träffas vi i lokalen för en avskedsfika 
innan vi säger hejdå för denna gång. 
Som väl är ses vi i Munkedal om inte 
allt för många veckor. Tack alla som 
kom och tack till Maggan och Benny 
som höll i träffen.
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Hej alla glada Solifer 
vänner!

Nu har vi avslutat 2019 och 
året har gått över till 2020 som 
vi önskar blir ett betydligt 
bättre år än det förra. Våra 
familjer har drabbats av svåra 
bakslag vad det gäller hälsan, 
med sjukhusvistelser och olika 
behandlingar som har satt sina 
spår i våra liv. 
Det blev en resa till Ölands 
skördefest vi blev 5 vagnar 
som kunde komma dit, totalt 
10 personer. För en av dessa 
personer blev det den sista 
resan för alltid vår käre Yngve 
Svensson avled hastigt i oktober 
månad. Yngve var sekreterare i 
region Öst under många år och 
en stor glädjespridare med sina 
historier och sin sång. Vi kommer 
alltid att sakna dig, sörjer dig 
väldigt mycket.
Efter moget övervägande och 
mycket eftertanke hos var och en, 
så har vi kommit fram till att det 
har blivit dags att sammanfatta 
ett långt medlemskap och avsluta 
vårt deltagande i denna förening. 
Familjen Ingrid o Conny Rehn 
gick med 1984 då föreningen 
bildades och varit väldigt aktiva 
i huvudstyrelse och i region 
Öst. Ingrid Rehn var kassör i 
region Öst från 1997 – 2003. 
Familjen Brusman var också 
med från början men gjorde ett 
uppehåll under ett antal år för 
att i ny tappning återkomma till 
föreningen 2001. May-Britt var 
redaktör i 10 år för Club Nytt, jag 
var aktiv som ordförande i region 
Öst i många år. Jag har haft olika 
sysslor i huvudstyrelsen under 
flera år.  

Vi vill tacka alla i föreningen för 
allt roligt vi har varit med om under 
åren.

F 95 Ingrid o Conny Rehn och 
E 3633 May-Britt o Leif Brusman. 
Vid pennan Leif Brusman

 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!

 Elmia 2020
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Semesterresa med smolk i bägaren
Ibland blir det inte som man 
har tänkt sig. Årets semester 
var planerad att vi skulle fira 
midsommar på Rügen i Tyskland och 
därifrån åka ner till Brühl utanför 
Köln och Moseldalen, men problem 
med bilen gjorde att planerna 
ändrades.

Text & Bild Jan-Erik

Söndagen den 16 juni startade vi 
resan från Salem ner till Trelle-
borg, Gun, jag och barnbarnet 

Vilda, Rolle och Annelie ansluter i 
Trelleborg
På morgonen tar vi färjan över till 
Sassnitz, där åker vi till badorten Selin 
och tar in på Reisemobilhafen Sellin 
D. Reuter, fin ställplats gångavstånd 
till staden och badstranden.  
Tisdag förmiddag tillbringar vi på 
stranden. Vid lunchtid anländer Bore 
och Maggan till ställplatsen för att föl-
ja med oss på vår resa. På eftermidda-
gen tar ångtåget ”Rasande- Roland” 
oss Göhren, där vi går runt och tittar 
samt äter glass.

Onsdag förmiddag åker vi till Binz 
och Camping Meier, en fin camping 
3 km utanför staden där skall vi fira 
midsommar. Det är säsong för vit 
sparris så vi åker in till Binz och letar 
upp en restaurang där vi kan avnjuta 
denna delikates. Midsommar firas 
traditionsenligt  med sill lunch och 
Mölkky turnering
På midsommardagen packar vi ihop 
och lämnar Rügen och åka vidare 
mot Bruhl.  När vi kom till Stralsund, 
där vi bara skulle göra ett stopp på 
några timmar och träffa goda vänner 
som bor där, konstaterade vi att en 
bälg bak till luftfjädringen läckte. 
Detta var en lördag. Vi fick tag på 
en verkstad strax innan stängning, 
och blev ombedda att återkomma på 
måndagen. Måndag kom, vi åkte till 
verkstaden, de tog bort däcket för att 
se vad det var för typ av luftbälg vi 
hade trots att vi hade papper på vad 
det var med beställningsnummer. Den 
beställda bälgen skulle komma tisdag 
eller onsdag fick vi veta. 

 För säkerhets skull ringde Gun till sin 
kusin som bor i Brühl och bad att han 
skulle tolka så att inga missförstånd 
uppstod pga av språket då vi inte kan 
tyska så bra. Tisdagen kom, ingen 
bälg. Onsdag vid 11.00 ringer Gun 
och får svaret att den kommer om 3 
veckor!! Återigen fick hon ta hjälp 
av kusinen som var ganska arg på 
verkstaden nu. Det slutade med att vi 
ringde Hymer i Norsborg som fixade 
fram en bälg som skulle skickas till 
Tyskland, men se då hade verkstaden 
inte tid att byta den helt plötsligt?! 
Bälgen skickades istället till Volvo 
i Trelleborg vi tog nattbåten från 
Sassnitz till Trelleborg.
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På förmiddagen kom bälgen till 
Volvo, där vi fick låna plats och jag 
bytte bälgen själv, det är bra med 
kontaktnät när man är ute och åker.
Vart skulle vi ta vägen nu? Vilda 
föreslår Lerum där hennes kompis 
Filippa bor, sagt och gjort vi åker åt 
det hållet. Vi slår läger för natten i 
Olofsbo utanför Falkenberg. Nästa 
dag åker vi upp till Lerum, vi lämnar 
Vilda hos Filippa och Gun och jag tar 
in på Lerums camping.
Nästa dag åker Gun, Vilda och 
Filippa till Liseberg. Diesel och jag har 
egentid på campingen.
Vi lämnar Lerum och åker till ett 
blåsigt Mariestad. På morgonen har 
blåsten övergått till regn, vi lämnar 
det och åker till Carina och Leif i 
Hallstahammar där vi stannar över 
natten. Nästa dag var det bara två 
timmar tills vi var hemma igen. Trots 
allt strul blev det en bra semester, 
bara man är lite flexibel. Hur gick det 
då med våra vänner som var med på 
resan? Jo dom irrade runt i Tyskland 
och Danmark men ryktena säger att 
man har sett dom i Sverige igen.
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REGION VÄSTS ADVENTSTRÄFF
Fredag 11 november 2019 har 
vi packat husvagnen och drar 
till Munkedals Båtklubb för 
adventsträff med region Väst. För oss 
är det en ganska kort resa som tar ca 
45 minuter. När vi kommer fram får 
vi bättre behandling än på den bästa 
Caravan Club Camping.

Text & Bild Anette Borg

Vagnen kopplas loss från bilen. 
Benny, Kjell och Kenth knuffar 
och drar den in på plats. Vips 

har Kjell vevat ned benen på vagnen 
och Benny kopplat in elen. Och där 
står jag bara och stirrar och undrar 
vad som hände? 
När sista ekipaget har anlänt går 
vi in i lokalen där Marita kokat 
risgrynsgröt. Atte dukar fram frallor, 
julskinka och ost. Jag prövar att äta 
sirap på gröten. Kanske inte så nyttigt, 
men väldigt gott. Trots att jag är 
väldigt mätt kan jag inte motstå kakan 
till kaffet som Lena bakat. Kenth 
berättar om intressanta historiska 
händelser som varit i Munkedal. Lilla 
Munkedal har varit i händelsernas 
centrum mellan Norge, Danmark och 
Sverige. Det är lite svårt att tro idag.
 

Nu börjar vi märka att det är lite 
problem med strömmen ut till vagnar/
bilar. Några av killarna ger sig ut och 
felsöker. Tyvärr fungerar inte pannan 
som den ska i vår vagn. Som väl är får 
de igång strömmen, och då fungerar 
pannan också så vi behöver inte frysa. 
Atte och Kenth får inte in tröskeln på 
sin husbil på grund av att elen inte 
fungerar till deras bil. I mörkret flyttar 
han deras bil närmare lokalen så de 
får ström och därmed in tröskeln. 

På lördag morgon fortsätter 
elproblemen. Skam den som ger sig. 
Nu dras ledningar om och det blir 
frid och fröjd. Under dagen är det 
fria aktiviteter. Maggan, Jessica, Sven 
och jag åker till Torp Köpcentrum 
utanför Uddevalla. Lite lotterivinster 
införskaffas. På eftermiddagen håller 
styrelsen styrelsemöte i vår vagn så 
jag smiter in till Maggan och slappar 
en stund. Klockan 18 är det dags för 
julbord i lokalen. Vi damer placerar 
ut oss längs borden och herrarna drar 
lappar med namnet på sin bordsdam 
för kvällen. Efter det njuter vi av den 
goda maten. Jessica och jag går runt 
och säljer lotter innan det är dags för 
kaffe på maten.



Denna kväll är det Annelie som 
bjuder på goda hembakade kakor till 
kaffet. Ulrika fyller år på måndagen 
efter denna helg så vi har alla lagt 
ihop och köpt en blomma för att 
gratta henne lite i förskott. Julia håller 
i lotteridragningen med lite hjälp 
från Jessica. Efter en stund tar Tobias 
och Sebastian över. Denna kväll är 
Svens tur kväll. Han skickar fram 
mig att hämta vinster tills vi skäms 
och får låta det bli omdragning av 
några lotter. Klockan 11 på söndagen 
serveras brunch på resterna från de 
båda förra dagarna. Lena har inte 
legat på latsidan utan har ytterligare 
bakverk till kaffet på maten. Det var 
meningen att det skulle bli ”tabberas” 
men vi lyckas inte äta upp allt utan de 
som vill får ta med sig rester hem. För 
vår del blir det var sin matlåda med 
köttbullar och Janssons frestelse till 
veckan som kommer. Dags att packa 
ihop. Helger brukar ofta gå väldigt 
fort och när man är på Solifer träff 
känns det som om helgen går ännu 
fortare. Denna gång är det vi som 
lämnar träffen först. 
Tack Atte och Kenth som höll i träffen, 
Marita för den goda gröten, Lena 
och Annelie för era goda kakor samt 
till alla andra som kom och deltog i 
träffen.

Vi ses till våren!

Julmarknader 2019
2019 blev julmarknadernas år 
för oss, jag lyckades besöka tre 
stycken och Gun fyra.

Text & Bild: Jan-Erik

Första helgen i november tog vi 
husbilen till julmarknaden på 
Westerqwarn. Regnet stod som 
spön i backen på fredagen när vi 
anlände men kompisarna Krister 
och Keith var redan på plats och 
hade förberett en plats med fast 
underlag åt oss. Annelie & Rolle 
och Yvonne & Anders var också 
där. På lördag eftermiddag kom 
Carina & Leif förbi och fikade med 
oss.
 

Första advent besökte vi 
hovstallets julmarknad i 
Stockholm. 5:e december på 
kvällen åkte vi till Arsenalen, 
Sveriges Försvarsfordonsmuseum 
där det var julmarknad på kvällen.

            13Club Solifer Nytt  
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Hovstallet kallas H.M. 
Konungens hovstalls byggnad 
belägen i kvarteret Kusen vid 
Väpnargatan 1 och Riddargatan 
22, intill Kungliga Dramatiska 
teatern på Östermalm i 
Stockholm. Byggnaden invigdes 
1894 av kung Oscar II. Kungliga 
Hovstallet är ett statligt 
byggnadsminne.
Hovstallet uppfördes mellan 1890 
och 1894 efter ritningar av arkitekt 
Fritz Eckert vid Överintendent-
sämbetet med slottsarkitekten 
Ernst Jacobsson som byggledare. 
Stallet ersatte Tessins gamla Hov-
stall på Helgeandsholmen. Eckert 
reste inför projektet på en studie-
resa till Tyskland och utarbetade 
successivt under arbetets gång alla 
detaljritningar som krävdes för 
projektet. Han skapade en borg-
liknande anläggning kring en stor 
innegård med en monumental 
portbyggnad. Tegelarkitekturen 
med sina toureller och rundbågar 
samt rött Börringetegel med möns-
termurningar i svartglaserat tegel 
påminner om Stora Bryggeriet och 
Östermalms saluhall som byggdes 
ungefär samtidigt kring 1890-talet. 
Liksom för Östermalmshallens 
fasad hämtades Hofstallets tegel 
från Börringe.
Rött oputsat tegel användes gärna i 
samband med byggnader för nya in-
dustrianläggningar som tillkom i slu-
tet av 1800-talet. Byggnadens stomme 
var för tiden modern och delvis gjord 
av betong. Anläggningen omfattade 
totalt nio hus grupperade kring en 
öppen innergård och bestod i början 
av stall för 90 hästar och vagnshus för 
160 åkdon samt ett 50-tal bostadslä-
genheter.

Byggnaden väckte protester 
vid sin tillblivelse eftersom den 
avskärmade den tidigare öppna 
platsen framför Artillerigården, 
där Artillerimuseum och Hedvig 
Eleonora kyrka bildade fond, från 
Strandvägen och Nybroviken.

Källa Wikipedia

 
På Nybrokajen ligger ett tegelröse. Det har formen av 
en röd fruktansvärd byggnad, hvars ändamål ej ens den 
fyndigaste kan läsa i utstyrseln. Du gissar på ett slakteri, 
en straffanstalt, ett korrektionshus för arkitekter. Stirrande 
erfar du att den dystra tegelmassan är ämnad att hysa 
så graciösa företeelser som hofvets hästar. Stackars 
trafvare, om de ej ha tillräckligt stora skygglappar! 

Verner von Heidenstam i Modern barbarism (1894) 

„

„

Försvarsfordonsmuseet Arsenalen 
är ett militärhistoriskt museum beläget i Härad väster om Strängnäs.
Museet invigdes den 17 juni 2011 av kung Carl XVI Gustaf, har en av 
Europas största samlingar av militärfordon. På plats i museet finns 
75 fordon. Totalt äger museet 375 fordon där de flesta använts inom 
den svenska armén. Arsenalen drivs av en privat, ideell stiftelse. 
Arsenalen är en del av nätverket. Förutom att vara museum kommer 
Arsenalen även att vara SFHM:s centrala for Sveriges Militärhistoriska 
Arvdonsmagasin.
                                                                                                           Källa Wikipedia                  



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 erhål-
la 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)
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  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) 

 
 

 

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!

Serviceställen i Sverige


