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Hej på er Solifer vänner

Då är man åter i vardagen efter några veckor i 
vagnen.
Det har varit väldig blandning på väderleken får 

man nog säga. Men mestadels sol och varmt och skönt.
Vi får väl hoppas att ni andra också fått lite sol på era 
resor runt om i landet.
Och framför allt klarat er från covid19, för detta virus 
har verkligen ställt till det för många av våra landsmän. 
Hoppas bara att dom kan få bukt med den, för det den är 
inget att leka med.
 Och som ni säkert redan hört blir det ingen Elmia mässa 
i år, och detta på grund av cocid19 även där. Men vi ser 
med tillförsikt framåt och hoppas att det blir av 2021 i 
stället, nog om detta.
Vi får hoppas vi kan få en fin höst framöver, så vi 
fortfarande kan vara ute med våra ekipage. Många av er 
kanske rent utav är ute i skog och mark och letar svamp 
och bär.
Och på så vis få vara ute i den fria naturen när det är som 
det är.
Sedan får vi hoppas att vi nästa år kan ordna med våra 
olika träffar som blev inställda detta år. 
För många saknar denna gemenskap ingen nämnd ingen 
glömd.

Har ni varit ute på resande fot hör gärna av er med en 
skrivelse till kansliet om hur ni haft det, så vi kan ta med 
det i vår tidning.

Så fram tills vi kan ses igen får ni alla ha det så bra, och 
var rädda om er.
Och kör försiktigt på våra vägar

Benny Pettersson
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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

ClubSolifer i Danmark
Bjuder in Sverige till 

Gränsträffen

Grænsetræf
Vi håber, alt taget i betragtning med Covid-19 situationen, 
at afholde grænsetræf i Danmark, d. 28.-30. aug. 2020.

Valget af campingplads er Hillerød Camping, 
Blytækkervej 18, 3400 Hillerød, tlf.: +45 48264854, www.
hilleroedcamping.dk, email: info@hilleroedcamping.dk
Koordinater: N 55.923800 / E 12.295553

Ankomst fredag. Udflugten lørdag formiddag går til 
den verdensberømte danske forfatter Karen Blixens 
hjem og museum på Rungstedlund, som ligger ved 
Øresundskysten.

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

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

Søndag siger vi farvel og på gensyn i Sverige.

Pris pr. overnatning i træfdagene er 105 Dkr. pr. person, 
incl. bad -10% rabat.
Ved 4 overnatninger -15% rabat for +60 personer.
El 40,-Dkr.
Hund 10 Dkr.

Tilmelding til træffet senest 2 uger før træffet d. 14. aug. på 
mail: info@soliferklub.dk eller på SOLIFER Klub Danmarks 
hjemmesides tilmeldingskupon på www.soliferklub.dk – 
under træf.
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TRÄFFKALENDER

HÖSTTRÄFF & 
VINTERTRÄFF

 
Finns tankar och funderingar 

Region Väst återkommer med mer 
information.

Mälardalens Rally
Tid: 21-23augusti

Tyvärr inställt
p g a Corona

Ärtsoppeträffen 

Plats: Grisslehamns Camping

Tid: 18-20 September

Tyvärr inställt
p g a Corona 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

Nyinflyttad familj på rundvadring hemma på gatan. Räven 
tog ett av rådjurskiden dagen efter detta foto togs .
Foto: Jan-Erik

Diesel väntar på mat
Foto: Jan-Erik
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Midsommar firade på Kalv Camping

Onsdag eftermiddag 
hämtas vagnen från 
platsen där vi har 

det uppställd när den inte 
används för att packas med 
midsommarmat, kläder och 
drickbart som hör midsommar 
till.

Text & Bild Jessica Breifors

Jag brukar inte framföra vårt 
ekipage helt själv. Kjell måste 
arbeta en stund på torsdagen. Så 
idag är det dags att köra själv från 
hemmet ner till Kalvs Camping 
i Halland, först på E45 genom 
myllret vid Tingstadsmotet, 
kaos med mycket trafik,  genom 
Göteborg vidare ut på motorvägen 
och sedan in på väg 153 genom 
skogen, förbi Ullared och fram 
till målet Kalv camping. Tur vår 
vagn inte är fullsize känner jag 
när mötande bilar på småvägarna 
i skogen är bl.a fullastade 
timmerbilar och inte helt håller sig 
på sin sida. Lite stressande 
Till slut dyker skylten upp 
med Kalvs camping och jag 
blir så trevligt välkomnande av 
campingvärdarna Tommy och 
Britt-Marie. Får även ett härligt 
välkomnande av Elsy med 
barnbarn Tobias. Erkänner lite 
försiktigt att jag normalt inte 
brukar köra själv samt att palla 
upp vagn men det går riktigt bra 
med hjälp av dessa underbara 
personer.
Skönt o få en kopp kaffe i Elsys 
förtält när vagn, el mm är på plats.
 Senare under kvällen dyker Ulrika, 
Sebastian, Julia och Georg upp och 
lite kaffe med prat blir det innan 
kudden och täcket inne i vagnen 
vill ha sällskap av min kropp.
Torsdag fm åker jag en snabb 
sväng in till Ullared och handlar 
lite saker. Nästan inget folk och alla 
respekterar restriktionerna som 
råder med att hålla avstånd mm.
Tillbaka på campingen är det 
dags att bada tycker Ulrikas barn 
så premiär dopp blir det, 22 gr i 
vattnet skönt var det.

Under eftermiddagen kvällen 
rullar det in fler ekipage, 
familjerna Borg & Pettersson, 
förenas med oss för att fira lugn 
midsommar tillsammans.
Familjen Gauffin, Elsy & Georg 
hörde av sig till oss under 
våren och några till i närmaste 
bekantskapskretsen och bjöd in 
oss att tillbringa midsommar 
med dem på Kalvs camping 
tillsammans med deras dotter och 
barnbarn och det tackade vi alla ja 
till. Elsy och Georg står på säsong 
sedan flera år på Kalvs camping.
Fredag förmiddag monterar vi 
upp partytält mellan vår och 
Ulrikas vagn för att gardera oss 
mot eventuella regnskurar, svensk 
midsommar förknippas ofta med 
regn tyvärr.
Campingen anordnar 
midsommarfirande men på 
grund av Corona situationen 
så blir det ingen ringdans runt 
midsommarstången utan de 
närvarande ”Håska spelmän” 
spelar sommarvisor, tyvärr under 
en vältajmad regnskur.
Under taket i vårt partytält dukas 
det upp en härlig måltid med 
allt som önskas på midsommar, 
matjessill, västerbottenpaj, 
gubbröra, svensk färsk potatis, 
köttbullar. Har säkert glömt 
något men mätta blev Vi alla. 
All mat sköljdes naturligtvis 
ner med en eller två nubbar… 
Måltiden avslutades med riktig 
hemmabakad alá Maggans 
sommartårta med jordgubbar och 
lite kaffe till.

Under vår resa genom Europa 
förra sommaren 2019 investerade 
vi i en fin champagne vid 
ett av många stopp på olika 
vingårdar. Guy Charbaut låg 
i champagnedistriktet. Denna 
passade vi på att dela med oss till 
alla i tältet för att fira 30 årsdag 
sedan vi sågs första gången och 
den dagen varit oskiljaktiga.

Midsommardagen kom med regn, 
blixt & dunder och hälsade på 
med jämna mellanrum.
Lunch intogs av Ulrikas underbara 
hemmagjorda silltårta. Mellan 
regnskurarna blev det ett dopp 
tillsammans med Ulrika & barn, 
bara 20 grader nu men ändå 
härligt.
Lite grillat blev det på kvällen att 
äta med lite god dricka till.

Söndagen kommer så fort när 
man är ute och har trevligt med 
underbara vänner, familj. Dags att 
plocka ihop ekipagen och dra hem 
igen men innan vi skilj åt hinner 
vi alla inta lunch bestående av lite 
rester och en underbar Janssons 
frestelse alá fru Borg.
TACK alla inblandade för en helt 
underbar helg och ett stort TACK 
till värdparet Elsy & Georg för er 
inbjudan att fira midsommar på 
ert smultronställe.

TACKAR även campingvärdarna 
Britt-Marie & Tommy på Kalv 
camping för allt de ordnar och 
fixar med.
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kan vara skönt med en powernapp kände värdparet mellan alla turer med 
mat mm. Även Zigge tyckte det var jobbigt ibland när flocken inte var 
samlad så vid matstunderna passade han på att sova lite.

MIDSOMMAR 2020
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Resa i Uppland
Norr om Uppsalaslätten 

övergår landskapet till 
skogig och bergig terräng. 

Det är fortsättningen på det vi kallar 
Bergslagen med vilket man menar 
norra Västmanland, östra Värmland 
och södra Dalarna. Uppländska 
Bergslagen sträcker sig från Dalälven 
längs kusten ner till Roslagen.

Text & Bild: Jan-Erik

Vi besökte ett antal bruksorter under 
en vecka på semestern, tyvärr var 
mycket stängt i Corona tider.
Resan startade lördagkväll med mid-
dag och övernattning hos Annelie & 
Rolle på camping Rösa. På söndagen 
åkte vi till Alunda camping även där 
åt vi middag med campingvärdarna 
Ann-Britt & Nisse.
På måndag förmiddag fortsatte vi till 
Österbybruk, där tog vi in på Simba-
dens camping. Efter att vi ätit lunch 
vid husbilen gick vi och utforskade 
byn och herrgården. Vi tänkte köpa 
bröd på bageriet men det var stängt 
på måndagar så det fick bli bullar från 
Coop istället.

Under 1400-talet tillhörde Österby 
gård Örbyhus, som i sin tur innehades 
av Vasa-ätten. Gustav Vasa anlade 
med hjälp av främst tyska experter ett 
järnbruk specialiserat på krigsmateriel. 
På 1600-talet kom Österby 1643 
tillsammans med Lövsta och Gimo i Louis 
De Geers ägo. Ostindiska Kompaniets 
ägare Claes Grill förvärvade bruket 
1758, sedan Antoine De Geer avlidit. 
1802 överlät Anna Johanna Grill halva 
bruket till Per Adolf Tamm, eftersom 
hon tyckte hans motstånd mot Gustaf 
IV Adolfs skattehöjningar och i och 
med det avsägande av adelskapet var 
hedervärt.1821 stod Per Adolf Tamm 
som ensam ägare av Österbybruk och 
ägdes inom släkten fram till 1916. Det 
förvärvades då av Gimo-Österby bruks 
AB. År 1983 lades verksamheten ned, 
men lever ändå vidare genom Österby 
Gjuteri AB som fortsatt använder 
stämpeln med de båda ringarna som 
kännetecknat kvalitetsjärn ifrån 
Österby sedan mer än 250 år. År 2012 
återinvigdes Dannemora gruvor men 
gick sedan i konkurs 2015 och är nu inte 
i drift.

Tisdag förmiddag åkte vi till Örbyhus 
slott, slottet var stängt men vi prome-
nerade runt i parken och avslutade 
med lunch på golfrestaurangen.
Vi slog läger på ställplatsen i
 Gudinge hamn.

Örbyhus slott ägdes under 1500-talet 
av Vasaätten. Det är kanske mest 
känt för att ha varit Erik XIV:s sista 
fängelse. Han dog på Örbyhus den 26 
februari 1577, enligt uppgift förgiftad 
av arsenik, som lagts i ärtsoppa.

På onsdagen stod Lövsta bruk på 
programmet, där anslöt även Rolle 
& Annelie. Vi började med lunch på 
Leufstabruks Wärdshus, inrymt i 
gamla kassörbostaden.
När vi var klara åkte vi till Ängs-
kärscamping.

Lövstabruk var en gång i tiden 
Sveriges största järnbruk och ett av 
världens förnämsta. Redan under 
medeltiden började järn behandlas i 
Lövstabruk. Under1500-talet fanns 
ett bondebruk på platsen som drevs 
av bönder i Österlövsta socken. Vid 
århundradets slut anlades kronobru-
ket Lövsta. Jämte Österby bruk och 
Gimo bruk utarrenderades Lövsta-
bruk 1626-27 till det Nederländska 
köpmännen Willem de Besche och 
Louis de Geer. År 1643 gick Louis De 
Geer in som ägare till Lövstabruk och 
flyttade även en del av sin verksamhet 
till Sverige.
Vid Louis De Geers död 1652 över-
togs Lövstabruk av sonen Ema-
nuel. Det var under dennes tid som 
grunden lades till en större herrgårds-
anläggning.   

Forsmarks Herrgård
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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!

Efter Emanuel de Geers död 1692 
fick brorsonen Charles de Geer 
ärva bruket. Bruket fick nu den 
strikt utlagda stadsplan som i 
stora drag fortfarande är bevarad. 
År 1719 brändes större delen av 
bebyggelsen ned i det så kallade 
Rysshärjningarna. Friherre Charles 
de Geer återuppbyggde bruket 
igen efter samma generalplan som 
tidigare använts. Herrgården med 
flyglar uppfördes i sten i liknande 
stil som den nedbrända karolinska 
herrgården av trä. Parken fick 
behålla sin barockutformning. Från 
återuppbyggnadsskedet härrör 
större delen av övrig bevarad 
bebyggelse, bl.a. arbetarbostäder, 
kyrka, kontor och förvaltarbostad. I 
kyrkan finns fortfarande den mäktiga 
Cahmanorgeln kvar som uppsattes av 
konstruktören Johan Niklas Cahman 
och stod färdig 1728.

Vid mitten av 1700-talet gjorde 
Charles de Geer vissa modernise-
ringar. Grindarna intill parken som 
ritats av arkitekten Jean Eric Rehn 
uppsattes. Intill herrgårdskanalen 
byggdes paviljonger för bibliotek och 
naturaliekabinett. Rehn ritade ock-
så nya inredningar till herrgården. 
Friherre Charles de Geer var också 
en ryktbar naturvetenskapsman med 
entomologi som specialitet. Hans 
omfattande bibliotek finns fortfarande 
till stora delar kvar i det vackra 1700-
tals biblioteket. Delar av samlingen 
förvaras dock på Carolina Rediviva i 
Uppsala. Leufstasamlingen ägs idag 
av Uppsala Universitets Bibliotek.

Av industribebyggelsen i Lövstabruk 
finns tyvärr inget bevarat. Vallons-
medjan vid bruksdammens norra ände 
revs en kort tid efter järntillverkning-
ens nedläggning 1926.

Louis De Geer  född 17 november 
1587 i Liège, död 19 juni 1652 i 
Amsterdam, var en vallonsk-ne-
derländsk-svensk köpman, indu-
striidkare. Han var vän med Axel 
Oxenstierna och har kallats för "den 
svenska industrins fader". Han var 
även initiativtagare till Sveriges första 
handelskompani, och var delaktig i 
den vinstgivande slavhandeln under 
1600-talet.

De Geer blev far till sexton barn 
och grundare av friherresläkten De 
Geer. En lång rad svenska adelsmän i 
släkten De Geer har efter honom och 
hans son burit namnet Louis De Geer. 
Louis De Geer kom ursprungligen 
från Belgien, men växte upp i 
Nederländerna och flyttade till 
Sverige vid 23 års ålder.

På torsdag blev Strömsberg bruk 
första stopp. Rundvandringen i 
Strömsberg avslutades med kaffe 
och räksmörgås på Strömsbergs café. 
När vi satte oss i bilarna öppnade sig 
himlen och regnet vräkte ner. 

Örbyhus slott

Örbyhus Slotts Orangerie

Klockstapel i Österbybruk
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Strömsbergs bruk – det vita bruket

 Upplands vita pärla, Strömsbergs 
bruk, är en komplett bruksmiljö där 
produktionsbyggnaderna är bevarade i 
ovanligt stor utsträckning.
Bruket utvecklades på 1600-talet 
till vallonbruk. Miljön är unik och 
har genom åren lockat till sig flera 
filmteam, bl.a. spelades Ingmar 
Bergmans ”Den goda viljan” in här.  

Bruksgatan
Smedsbostäderna uppfördes mellan 
1789 och 1819 och ligger längs 
Bruksgatan på den södra sidan 
om brukdammen. Alla har vita, 
slätputsade fasader och brutna, 
valmade tak. Innanför Bruksgatan 
ligger en fägata med fähus och 
vedbodar.

Industribyggnader
Ovanligt många industribyggnader 
finns bevarade i Strömsberg och 
den samlade miljön ger en bra bild 
av järnhanteringens olika led. De 
flesta produktions¬byggnaderna 
ligger väster om bruksdammen, 
alla byggda i vitputsad slaggsten 
och tegel. Masugnens, liksom 
hammarsmedjans, äldsta delar 
uppfördes under 1700-talet. Båda 
byggnaderna har sedan byggts om 
och till. Hammarsmedjan ändrades 
för att passa för lancashiresmide och 
är av stort industrihistoriskt intresse. 
Klensmedjan på bruksdammens norra 
sida är också från 1700-talets mitt.

Lövstabruks Herrgård

Lövstabruk

Middag på Ängsskärs Camping

Elmia 2018.indd   10 2020-08-05   18:07:18



Club Solifer Nytt                                                                                                                                                                                     11

På vägen från Strömsberg stannade 
vi och handlade i Tierp innan vi 
slutligen hamnade  i Söderfors där 
vi tog in på campingen. På kvällen 
blev det grillad fläskytterfilé med 
potatisgratäng.
Fredag förmidag startade med en 
promenad till Söderfors herrgård 
innan vi åkte vidare till
Karlholmsbruk.

Karlholmsbruk har en väl bevarad 
bruksmiljö. Åren 1735 - 1931 fanns 
här masugn och hammarsmedja. 
Träindustrin grundades 1910. 
Bruket anlades av Charles de Geer 
och var till 1917 fideikommiss under 
Leufsta Bruk. År 1880 uppfördes en 
lancashiresmedja, som restaurerades 
1973.

Lancashireprocessen är en 
äldre härdfärskningsmetod för 
framställning av smidbart järn 
(välljärn) genom uppvärmning och 
färskning av tackjärn på en härd, så 
kallad härdfärskning.
Som bränsle används träkol, som 
förbränns med förvärmd luft. 
Järnet erhålls i halvsmält form på 
härdens botten, tas ut och smids 
under fallhammare till ämnen. 
Dessa bearbetas sedan vidare genom 
valsning och smidning till färdiga 
produkter.

Strömsberg

Strömsberg

Söderfors Herrgård
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Kvällsdrink i Söderfors

Gudinge ställplatsFagerviken
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Från Karlholmsbruk åkte vi till 
Fagerviken, Där grillade Rolle 
Hamburgare till lunch.
 
Fagerviken är ett gammalt fiskeläge 
vid Lövstabukten. 
Där skildes vi från Rolle och Annelie 
då vi skulle besöka ett par grannar 
som har lantställe i Sikhjälma, men 
innan vi åkte köpte vi lite varmrökt 
lax på Calles fisk. 
När vi installerat oss i Sikhjälma hos 
Danne och Kristina var rabarberpajen 
klar så det var bara att sätta sig och 
fika på deras uteplats med utsikt över 
havet.

På lördag morgon vaknade vi till 
regn, i stugområdet var det städdag 
så vi skyndade oss därifrån efter 
frukosten för att inte bli satta i arbete 
(hemska tanke). 
Istället styrde färden till Forsmark. 
Där vi gick runt och tittade det gamla 
brukssamhället, och avslutade med 
kaffe och räksmörgås.

Efter Forsmark åkte vi till 
Hargshamns Camping, på kvällen åt 
vi varmrökta laxen från Calles fisk 
i Fagerviken med färskpotatis och 
romsås.
Söndag förmiddag packade vi ihop 
och åkte hem, det regnade nästan hela 
vägen hem.

Forsmarks bruk är ett välbevarat 
vallonbruk med anor från åtminstone 
1570-talet. Kraften till bruket 
hämtades från Forsmarksån. Brukets 
äldsta historia är okänd, 1570 togs 
dock bruket som då brukades av 
bergsmän över av kronan. Här fanns 
då tre hyttor och sju hamrar. Kronans 
första tid som ägare framställdes 
här förutom stångjärn och tackjärn 
huvudsakligen lod till kanoner. 
Den 17–20 juli 1719 brändes 
Forsmark av ryssar i samband med 
rysshärjningarna och endast kyrkan 
och ett par boningshus klarade sig. 
Efter branden fick Forsmarks bruk 
åtta års skattefrihet för att kunna 
återuppbygga bruket. Redan 1721 var 
dock stångjärnsproduktionen igång 
igen. Några nya masugnar uppfördes 
dock inte här då träkolsbristen 
gjorde sig alltmer påmind, i 
stället kom järnet att hämtas från 
masugnarna i Berkinge, Vigelsbo och 
Forsbol som alla klarat sig undan 
rysshärjningarna Faktatexterna i berättelsen är hämtade från Wikipedia.

Bruksgatan i Forsmark

Solnedgång i Hargshamn

Sikhjälma

            13Club Solifer Nytt  
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Tjugo ställplatser tillgängliga på Elmia året runt
Välkommen att ta med husbilen till Elmia vid ert nästa mässgenomförande! Från och med slutet 
av maj kommer det finnas 20 ställplatser tillgängliga när ni besöker Elmia och Jönköping.

Ställplatserna är öppna året runt för såväl turister som för er utställare och besökare till Elmia.

Platserna är utrustade med el samt en servicestation med färskvatten och tömning av grå- och 
svartvatten. Betalning görs enkelt direkt på plats via en betalstation.

– Det känns både roligt och naturligt att vi på Elmia kan ha ställplatser så nära anläggningen. Inte bara 
för besökare och utställare, utan även för alla som besöker Jönköping eller är på genomfart via E4, 
säger Klas Brandt, affärsområdeschef, Elmia.

Jönköping är i behov av fler ställplatser och då passar det att Elmia, som varje år även arrangerar 
Elmia Husvagn Husbil, anlägger detta, fortsätter han.

– Jönköping har under de senaste åren ökat sin populäritet som turiststad. Med Elmias läge nära 
Vättern och Rosenlunds bankar plus närheten till centrum är det här väldigt attraktiva ställplatser. 
Dessutom i direkt anslutning till Sveriges viktigaste gatukorsning, där E4:an möter riksväg 40, avslutar 
Klas Brandt och hälsar er varmt välkomna att nyttja ställplatserna vid nästa Jönköpingsbesök.
www.elmia.se
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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 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)

Club Solifer Nytt                                                                                                                                                                                     15

Elmia 2018.indd   15 2020-08-05   18:07:26



  
                                              
  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
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