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Nu har vi lagt sommar och semester bakom 
oss och det känns lite tråkigt att ställa av bilen. 
Under sommaren gjorde vi en rundresa i 
Tyskland och var bland annat på Hymermuséet 
i Bad Walsdsee. Är ni i trakterna, är det väl värt 
ett besök där. Det fanns vagnar och bilar från 
början av 1900-talet av olika märken. Mer om 
resan kommer i nr 1, 2016.

Även i år blev det fullt i byn på Elmia och vi 
hade tyvärr några som inte fick plats. Eftersom 
det inte finns någon som har agenturen på import 
av Solifer, så fanns det ingen Solifer monter. 
Det kändes lite konstigt att gå på mässan utan 
Solifer!

På Elmia fick vi information av Tony Ekström, 
VD och Fredric Mattsson, försäljningsansvarig 
från Solifer Polar i Dorotea om Solifers framtid. 
Jag har också nyligen haft kontakt med Fredric 
i Dorotea, som berättar att man jobbar på att 
försöka få Solifer vagnar och bilar till Sverige. 
Man kommer inte att tillverka dem på fabriken i 
Dorotea, utan tillverkningen kommer att fortsätta 
i Tyskland. Så förhoppningsvis, kanske vi har 
Solifer i Sverige igen, från årsmodell 2017.

Interrally kommittén har haft möte. Interrallyt 
kommer att hållas i Vårgårda, på Tånga Heds 
camping den 14 juli- 17 juli 2016.  Interrally är 
en träff med medlemmar från Soliferklubbar 
i Danmark, Finland, Holland och Tyskland. 
Denna träff turas länderna om att ha vart tredje 
år. Har du aldrig varit på ett Interrally ska du 
passa på nu.

Vi kommer att förlägga vårt eget årsmöte i 
samband med Interrallyt. Så glöm nu inte att 
boka dessa dagar. Det är viktigt att du deltar i 
årsmötet, eftersom vi där ska besluta om hur vi 
ska driva Club Solifer Sweden i framtiden. I nr 
1, 2016 kommer det mer information angående 
Interrallyt.

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                                  Tel: 0121-210 66
614 32 SÖDERKÖPING                       Mobil: 070-811 06 66

Ingrid & Conny Rehn                          F    95
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Knöppeltorp 107                                   Tel: 0480-631 31
380 31 LÄCKEBY                                  Mobil: 070-597 31 31

Region SYD kontaktfamiljer                VAKANT
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Club Solifer hälsar nya
medlemmar välkomna!

4421 Andersson Bengt                                         Köpingebro
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”Löktavlan"

- ett projekt som startades till Ölands 
skördefest 2012

Tavlans motiv bygger på "Världsarvet, Södra Ölands 
odlingslandskap" med alvarsmarken, det odlade 
landskapet, byggnader och andra profiler i landskapet. 
Som "målarfärg" använder jag en av Ölands 
karaktärsväxter, löken. Projektet är ett samarbete 
mellan mig, konstnären Theo Janson, Ventlinge och 
Ninni, Ingvald och Niklas Petersson, Norrgården 
Ventlinge, som naturligtvis också har producerat alla 
lökar. Tavlan är 3 meter hög och 7,5 meter lång. Jag har 
använt rödlök, purjolök, silverlök, charlottenlök och 
två varianter av gul lök. Det har gått åt ca 6000 lökar 
som tillsammans har en vikt runt 700 kg.

Invigningen av "Löktavlan"  ägde rum lördagen innan 
skördefesten.  

ÅRSMÖTE
Club Solifers årsmöte kommer 
att äga rum under Interrallyt 

2016 i Vårgårda.

Lördagen den 16 juli 
kl. 10:00 

Mer information kommer nästa 
nummer av tidningen nr 1-2016

Styrelsen
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Strömmingens vänners årliga träff i 
Sankt Anna anordnas den 3-6 juni.

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

kaffe knytis, på lördagen lagar vi strömmingen 
som vi alla äter av.

Kom och var med på träffen alla regioner är välkomna 
bjud gärna med någon. Har du aldrig fiskat strömming 
förut hör av dig så förklarar vi hur det går till. 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 o Leif Brusman  

 Mobil. 070 207 45 53 eller 0708 11 06 66
E-mail: leif.brusman@telia.com  

Badträff i Stora Hammarsjön 
Hultsfred

 

Vi träffas vid stora Hammarsjöns 
naturcamping.

Mer information kommer senare. 

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

Som vanligt träffas vi i Algutsrum på 
idrottsplatsen Enbacka.

Priset för träffen är 300kr/ekipage 

Mer information kommer senare.

MITTs
TRÄFFAR 2016

ÖSTs
TRÄFFAR 2016

Inga träffar för 2016

har inrapporterats

MÄLARDALENsMÄLARDALENs
TRÄFFAR 2016

Inga träffar för 2016

har inrapporterats
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VÄSTs
TRÄFFAR 2016

SYDs
TRÄFFAR 2016

Inga träffar för 2016

har inrapporterats

Vårträff
Den 22 -24 april 

träffas vi på 
Ursands camping 

I Vänersborg

Anmälan senast 5 april till: 

Maggan & Benny Pettersson

Tel: 0523-587 14 eller

          Anette & Sven Borg

          Tel: 0303-778039
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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 en person m husvagn/bil:  kommer i nr 1, 2016
Träffkostnad för två personer m husvagn/bil: kommer i nr 1, 2016
Träffkostnad för ytterligare vuxen och 
barn över 16 år per person:                                 kommer i nr 1, 2016

Anmälan görs genom inbetalning till postgirokonto : 484 75 79-2
Club Solifer Sweden. 

Glöm inte att anmäla om du har matallergi.

Vi måste ha anmälan senast den 2016-04-30
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Stora Hammarsjöns badträff
Regionen hade planeat in en träff vid Stora Hammarsjöns 
fritidsområde och efter lite strul med bokningen  blev det 
klart att vi kunde ha träffen torsdag till söndag. Meningen 
var att det skulle badas tunna o bastu på lördagen 
men det fick vi tidigarelägga till fredagen på grund av 
dubbelbokning. 
Inget problem för oss det gick lika bra att bada på fredagen, 
härligt var det då med. Detta gjorde att vi kunde utforska 
trakten omkring på lördagen så det blev en utflykt till en 
ostaffär som heter Räven och Osten. 

Samåkning  ordnades så alla kom iväg till detta unika 
ställe mitt inne i de mörka småländska skogarn. När alla 
var samlade så beställdes det kaffe och olika godsaker 
som intogs i det lilla kaféet i butiken. 
Alla fick sedan möjlighet att provsmaka ostar och sedan 
handla det som var godast. Efter detta besök var det  
dags att återvända till campingen men precis vid infarten 
mot Hammarsjön så finns en plats som heter Kalvekätte 

trädgård vilket också fick 
besök av oss och familjen 
Rehn. Trädgården drivs 
ideellt av ett gäng entusiaster 
men med lite hjälp av 
kommunen. 

En rundvandrig för att få lite 
influenser vad man kan ha 
för växter i en trädgård är ju 
aldrig fel. 

 

När detta var avklarat styrdes åter kosan mot våra vagnar 
för att börja med förbereda inför kvällens långbord.Menyn 
för kvällen var raggmunk och fläsk det var överenskommet 
i förväg så alla hade alla ingredienser med sig. En aktivitet 
utan like startade, potatis skulle rivas, murikkapannor 
skulle monteras, för att alla skulle komma igång med 
matlagningen. 

Det var en syn när allt var igång med fem stycken 
murikkor på en gång. Det spred sig en underbar doft över 
campingen, helt underbart. Långbordet dukades och alla 
satt till bords under trevliga former och intog denna för 
Småland så välkända rätt. 
Senare på kvällen tändes brasan upp och alla samlades för 
trevlig  samvaro det blev en och annan öl och även några 
rolig historier. Kvällen gick fort så det var plötsligt dags 
att säga godnatt för att orka upp på söndagen. 

Ett besök i Hultsfred var då inplanerat för att kolla in en 
mycket intressant utställning av modeller i trä från gamla 
miljöer. Denne man som heter Karl-Enar  Gunnarsson har 
skapat detta under många år och endast som en hobby. 
Dessa platser finns i många fall inte kvar så han har 
återskapat dem efter gamla fotton, eller ur minnet.  

Jag vill tacka Gunnel Nyberg som ordnade detta trevliga 
besök, som uppskattades av alla deltagarna även de som 
bor i Hultsfred och aldrig hade sett det. Det finns ett talesätt 
”att man blir hemmablind” och det stämmer i detta fall. 
Vill också på detta sätt passa på och tacka alla gamla Solifer 
vänner som fortfarande vill vara med i vårt gäng, men 
som har andra märken. Vänskapen sitter inte i märket.

E 3633 Leif Brusman
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Resa till Åland 
När vi var i Hammarsjön kom iden att vi skulle ta en 

resa till Åland i höst. Så vår vän Gunnel Nyberg fixade 
detta. 

Bussen kom från Småland och stannade på flera platser 
för att plocka upp resenärer.  Lämplig anknytning för oss 
vae Stvsjö där lunch intogs. Resan fortsatte till Stockholm  
där vi gick ombord på båten Cinderella.

Efter att vi installerar oss i våra hytter samlades vi till 
sittningen kl 18,00 för att inta den fina buffén. 

Mycket god mat fanns att välja på: sill i alla dess former, 
räkor med mera, varmrätterna var inte sämre de.   

Ovan på allt detta serverades efterrätter: ost brickor, 
frukt godis - hur mycket som helst. 

Vi gick runt och lyssnade på musik av olika sorter. 
Bland annat var det Streaplers som spelade, det gick inte 
att gå in där och dansa.  Det var så mycket folk, så vi gick 
till karaoke baren istället.
 

Eftersom vi hade med oss minst tre stycken som ville 
ställa upp att  sjunga, Yngve Svensson, Anitha Lahti och 
Mary Nilsson.       
   Det var många som ville sjunga där i karaokebaren, så 
musiken var så hög att det inte hördes vad de sjöng. 

Men våra sångare fick lägre musik eftersom dessa 
kunde sjunga. 

Vi hade jätteroligt.

Ett besök i taxfree var ju ett måste, det var så ordnat 
att den öl som vi köpte där skickades ner till bussen, det 
övriga fick vi bära i land själva. Väl ute från båten skulle vi 
söka upp bussen som stod någonstans, vi fick leta!  

När vi hittade bussen så kunde vi påbörja resan hemåt.  
Det tog ungefär cirka två timmar att åka till Stavsjö där vi 
hade vår bil. 
Vi steg av och de övriga tog en kaffe eller en korv till 
förtäring. Vi satte oss i våran bil och åkte hem, det tog inte 
så lång tid.

Foto och Text: May-Britt Brusman
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Våran höstresa.

Jag o Georg började vår resa hemifrån på måndagsmorgonen med vår husvagn mot Kosta camping för övernattning och 
för att ladda batteriet. 

På onsdagen ringde Marianne o Roy och berättade att de var på väg ner till Öland. Vi bestämde att träffas i Kosta på 
kvällen. 

Torsdagsmorgonen åkte vi över bron till Algutsrums IF:s Klubbstuga. Där träffade vi våra vänner från klubben som vi 
skulle fira skördefesten ihop med. 

Vi blev mottagna med öppna armar. På torsdagskvällen var vi inne i Färjestaden och tittade på invigningen. Vi fikade 
tillsammans och hade det jättetrevligt hela helgen. Vart man än gick på Öland så var det mycket pumpor i olika storlekar. 

Lördagskvällen åt vi en jättegod middag tillsammans med hela gänget, och avtackade Lena o Arne Wilhelmsson för 
uppdrag i styrelsen. 

Söndagen åkte vi och gjorde ett besök på Guldfågel och köpte med oss lite kyckling hem. Sedan var det dags att ta farväl 
av vännerna i Öst och styra kosan till fastlandet. Marianne o Roy, Georg o jag tog sällskap till Växjö där vi tog in på en 
camping över natten. 

På måndagen tog vi adjö av Marianne o Roy och styrde kosan hem till Jonsered med vår husvagn. Vi hade tur med 
vädret hela tiden vi var på Öland. 

Hjärtligt tack för en underbar helg till er som var med på Öland.

O 4225 Elsy o Georg.
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Reseskildring från Österrike 

Frugan och jag började en diskussion om vart vi ville 
åka med vår nu 8-åriga Solifer 560 Finlandia. Det skulle 
helst vara badvänligt väder på målet. Tre mål var på 
förslag alla platserna hade vi varit på. Lökken i Danmark 
St: Gilgen i Österrike och Stockholm. Vädret kollades in i 
det sista så det blev Österrike.

Färjan bokades Trelleborg-Rostock enkel. Kom till 
Rostock på kvällen och drog en bit på väg lät GPSen hitta 
en camping den fann en med ett Qvickstopp. Typiskt för 
Tyska och Österrikes campingar toppklass på toaletter. 
Tog en nyinköpt öl och en nattmacka innan det var dags 
att törna in. 

Nästa dag skulle Tyska ångloksmuseet besökas. Hade 
sett ett repotage i tidningen Husvagn & Camping körde 
till Neumark som ligger vid Zwickau hittade järnvägsspår 
men inget museum efter mycket snurrande och frågande 
blev vi stoppade av en taxi, vi visade bilder från den 
medhavda tidningen. Det är till Neuenmarkt som ligger 
vid Bayreuth, felskrivet i tidningen.

Nåväl vi kom rätt till sist och fick en verklig 
upplevelse.

Efter en god fika på ett lokalt ställe bar det vidare. 
Det började snart bli tid för övernattning och såg på 
europakartan att det fanns en camping vid Cham. 
Återfick GPSen leda oss och den fann en underbar plats 
(Furth in Wald) alldeles intill gränsen mot Tjeckien . Efter 
vi installerat oss och intagit var sin Weissbeer gick vi till 
campingens matställe och fick en underbar snitzel.

Nästa etapp gick till målet för resan St: Gilgens. Plats 
var bokad i förväg. Det blev nu varmare och varmare 30 
35 grader så ac:n fick jobba. Framkommen beslöt vi oss 
att efter weissbeeren blev det bad varmt ca: 22grader i 
kristallklart vatten. När det svalnat skulle förtältet upp 
sen var det dags för bad igen.

Jag som aldrig kan hålla tyst såg en annan svensk och 
sa. Jaså här är fler utlänningar. Detta blev till att vi fick 
nya vänner.

Nästa dag blev det bara att slappa bada och titta på 
bergen runt omkring. Då var det dags för sigthseeing 
åkte in till St: Wolfgang och tog ett kugghjulståg upp till 
Schaffberg därifrån såg vi tre sjöar Wolfganssee  Attersee 
och Modensee.

Efter fika med wurst och beer åkte vi tillbaks och badade 
St: Wolfgang är en helt underbar ort men vi hade varit där 
tidigare och badet lockade mer. Trevlig kväll med våra 
nya vänner.

Vi beslöt oss för att åka till Hallstadt nästa dag. Där 
skulle vi besöka Dachsteinhölen som bland annat har 
otroliga isgrottor. Det var varmt ute och är en minus i 
grottorna så vinterjackorna var med.

Efter en guidad rundtur blev det en sallad och beer på 
restaurangen. Sedan hemfärd till bad och slappning i 
solen.

Nästa utflyktsmål var 
Salzburg. En helt underbar 
stad där vi dels såg domen 
och många andra kyrkor 
och gamla borgar.
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Vi hade varit i en liten ort som heter Filsmooz tidigare 
och ville dit igen. Kom dit och körde upp på en liten 
grusväg till en plats där som utgick vandringsleder men 
vi tyckte det var för varmt att vandra. Beslöt att äta på 
platsen och beundra utsikten.

Hemfärd gick över de kända bad och vintersportorterna 
Ramsau och Sladming.

Efter en dag med bara slöande startade vi norrut. Skulle 
vi åka över Rhendalen där vi var i fjol eller? Det blev ännu 
en gång Berlin och vi landade på camping Gatow som är 
med i Tyska Caravan Club och ger oss rabatt. Kväll med 
en Weissbeer och sen middag på campingrestaurangen 
liten men god mat. Hade tänkt några dagar i Berlin men 
vi är inga storstadsmänniskor så det räckte med en dag 
för oss. 

Det blev i stället att köra vidare hemåt nästa dag. Ska 
vi boka färja eller? Färja är ganska tråkigt så vi drog mot 
Husum väster om Schleswig. En otroligt fin camping 
ända ute vid havet men nu hade ruskvädret kommit ifatt 
oss. Kvällen var i alla fall bra så vi hyrde cyklar och åkte 
in till Husum där vi åt en tre rätters middag med beer och 
som extra efterrätt blev det en Irish coffee.

Nästa dag besökte vi Flensburg och efter diverse inköp 
av njutningsmedel vid gränsen satte vi oss och bilen på 
tåget till ön Sylt regn och rusk men en upplevelse.

Vaknade till regn och stormbyar så det blev upp med 
stödbenen efter frukost och hemfärd över broarna.

Bild & Text:
4419 Bill Schölin        
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Husvagnsmässan 2015
Husvagn & Husbilsmässan i Jönköping på Elmia i 

år blev en mycket speciell tillställning.  Det var packat 
och klart på onsdagen för avfärd mot Ödeshög och 
Östgötaporten för övernattning till torsdagen. Vi hade 
bestämt att åka till Ödeshög och träffa familjen Hillborg. 
Avfärden startade vid 12 tiden och beräknad ankomst 
13,30 vilket hade kommunicerats med de andra. Färden 
gick bra i 2,5 mil men där var det stopp, ingen ström i 
batteriet och inget fungerade bilen helt död. Vad gör vi 
nu, jo ringde vår mekaniker i Söderköping och rådgjorde 
med honom. Vi kom överens att vi skulle ta oss tillbaka 
till Söderköping för en kontroll av vår bil. Jag plockade ut 
batteriet från husvagnen så det gick att starta bilen, vända 
husvagnen för färd hem igen. Jag försökte att få kontakt 
med Åke Hillborg och efter ett par försök så lyckades det, 
fick då reda på att de hade problem med sin husbil och 
hade inte startat från Katrineholm ännu. Detta innebar en 
liten förändring i våra planer så de beslutade att komma 
till oss för övernattning i Söderköping. 

Väl hemma konstaterades att vår generator var paj 
och måste bytas vilket skulle visa sig inte vara så lätt för 
verkstaden var fullt upptagen av bokade fordon. Men 
att ha en bilmekaniker som vet vad service är så fixade 
han det och ringde oss kl. 07,00 och meddelade att bilen 
var klar, han hade jobbat över på kvällen och börjat 5 på 
morgonen dagen därpå. Vi tackar honom för ett otroligt 
jobb och blev 7000:- fattigare. 

Så var det bara att åka hem och äta frukost koppla 
vagnen och försöka att komma iväg. Nu var vi äntligen 
på gång allt gick bra denna gång och anlände till Elmia 
på förmiddagen. Det var en lite annorlunda mässa på 
grund av att det inte fanns någon Solifermonter för nya 
modeller. 

 Fredagens höjdpunkt är långbordet och grillningen 
på kvällen, men inte detta år för då hade vi konstaterat 
att det var 15 grader varmt i vårt kylskåp vad är det nu, 
mera utgifter eller? Som tur är så finns det kamrater som 
tänker till och fixar fram kablar så vi kunde köra på El och 
kontrollera om det gick att få ner temperaturen. 

Det var inte fel på skåpet det måste vara något med 
gasen. Vi pratade med Dometic och de rådde oss att 
sota brännaren, vilket jag gjorde utan resultat. Men då 
kommer en liten fågel och viskar i örat att det kan hända 
är tryckregulatorn som spökar. Ner till mässan och 
inhandlade en ny sådan och se nu funkade kylen även på 
gasen. 

Varför pajade tryckregulatorn det var en annan kille 
som jobbade med detta och han frågade om jag hade 
fyllt tuben eller bytt ut den. Jag har fyllt på tuben flera 
gånger, då frågade han mig om jag hade sett till att den 
var helt tom eller om det fanns lite gas kvar i den. Det var 
jag säker på att jag inte hade kollat. Om du någon gång 
skall fylla en gastub så se till att den är helt tom, i annat 
fall bildas det en form av olja i tuben som sedan sätter sig 
i tryckregulatorn vilket innebär att den inte ger rätt tryck 
till kylen. Det är endast kylen som fodrar så högt tyck allt 
annat fungerar ändå.

Nu skulle väl allt vara okey trodde vi men nej när Sven 
Borg inte kom in i sin vagn. Men han viste vad felet var och 
hade varit på det förut.  Nyfiken som man är så var man ju 
där för att lära sig något och se hur det såg ut invändigt. 
Sven är en händig man och fixade det på en liten stund. 

Så var det dags för nästa problem och denna gång i form 
av en vattenpump som slutade att fungera i Hillerströms 
vagn. Demontering av pumpen var nödvändigt för att 
kunna göra en koll, men det gick inte att få fart på den 
så det blev att lösa vattenfrågan på ett enkelt sätt med en 
dunk på bänken. 

Hemfärden på söndagen blev en lugn och trevlig 
avslutning på en något annorlunda mässa, jag vill passa 
på att tacka alla som var delaktiga i våra problem och 
hjälpte oss i nödens stund. 

E 3633 Leif Brusman
  

Tittut mina vänner !
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Avtackning 
Under årets skördefest på Öland hade jag ett uppdrag 

att fullfölja. Ett uppdrag som jag inte kunde klara av helt 
ensam, så det blev ett jobb för många. Lördagen inleddes 
med en tur till Ekerum vilket är en sak man inte skall göra 
en lördag. Kön till den parkeringen var så lång och tog 
en sådan tid vilket vi inte hade räknat med. Väl inne så 
är det värt denna väntan, ett underbart ställe att gå och 
botanisera i.
 

När det var avklarat så styrde vi kosan till Färjestaden 
för att inhandla maten som skulle förberedas inför kvällen. 
Det är redan bestämt vad vi skulle handla, men så uppstår 
alltid ett problem, var finns allt, man hittar inte något. Efter 
att handlandet var avklarad åkte vi till Algutsrum för att 
börja förberedelse med kaffe som vi intog i det fria. 

En underbar eftermiddag stålande sol och varmt vilket 
var alldeles utmärkt. Hedersgästerna anlände och alla 
samlades för att ta en fika vid långbordet i solskenet. När 
det var klart så vidtog grillning dukning i lokalen som 
klubben disponerar under träffen. Maten smakade bra 
och alla blev mätta, efter maten avtackades Arne & Lena 
för det arbete de lagt ner i klubben. 

Jag vill också passa på att tacka alla som hjälpte till med 
allt som skulle göras hade jag inte Er så har jag inte klarat 
det. Tack till alla ingen nämnd och ingen glömd.

E 3633 Leif Brusman 
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 Hej o hå 
 vad det går

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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Region Västs årsmöte 2015
Fredag 24 april är det äntligen dags för 2015 års första 

Soliferträff i OK Marks klubbstuga i Örby. Sven åker dit 
redan på förmiddagen medan jag får skjuts av Maggan 
och Benny efter jobbet. 

Vi hinner knappt stanna bilen innan det är dags för 
hattprovning. De flesta damer träffas inne i klubbstugan 
där Lena har tagit med sig ett antal hattar som hon har 
gjort själv. Vissa av oss passar väldigt bra i hatt, andra 
tex undertecknad, mindre bra. Flera av hattarna är riktiga 
konstverk – vilket hantverk!

Senare på kvällen samlas vi allihop i lokalen där vi 
blir bjudna på korv och bröd i stora lass. Eftersom det är 
ganska länge sedan vi träffades är det väldigt bra stämning 
och alla är på gott humör. Vid 22-tiden bryter vi upp för 
kvällen.

Skene Järn har 15 % rabatt på allt under lördagen! Skene 
Järn är rena rama leksaksaffären för i synnerhet män. Vi 
kvinnor gör ett snabbt besök där innan vi lämnar männen 
och åker vidare till Visko (skoaffär) och Skroten. Skroten 
är inte en skrot för bilar – så stolliga är vi inte. Det är en 
välkänd tygaffär där både Jessica, Ann-Greth och jag blir 
av med lite pengar. 

Ett par nya medlemmar, Irene och Christer, ansluter och 
parkerar sitt ekipage. Strax efteråt kommer Elsy och Georg 
som 33 timmar tidigare blivit mormor och morfar till en 
liten flicka. Än en gång stort grattis till föräldrarna Ulrika 
och Christer samt till de båda storebröderna Sebastian 
och Tobias. Tur att några ser till att hålla medlemsantalet 
i regionen uppe.

Dags för årsmöte. Eftersom alla har ställt upp för 
omval och ekonomin är under kontroll så är mötet 
snabbt avklarat. Nu börjar det regna ute så det är gott 
att mysa inne i husvagnen en stund. Vi får besök av f d 
Solifermedlemmen Kristina Malmström (f d Sandström) 
och hennes man Christer. Några av herrarna i klubben har 
badat bastu. Två av dem kommer ut till Margaretas och 
Raimos vagn, som är vår närmaste granne, endast iförda 
handdukar runt midjan för att byta gasoltub. Kristina och 
jag sitter och hoppas på att de ska tappa handdukarna, 
men den underhållningen får vi inte.

På kvällen samlas vi i lokalen för att njuta av en väldigt 
god buffé. När alla har ätit klart har vi sedvanligt lotteri. 
Sven och jag har turen med oss och vinner både en fin 
ljusstake och en plånbok. 

När man njutit av god dryck behöver konsekvensen av 
det tömmas ut så småningom. 

Medan jag är och ”tvättar händerna” hörs det stort jubel 
från lokalen.  När jag kommer ut möts jag av två väldigt 
välutrustade herrar till min stora förskräckelse. 

Söndag förmiddag går vi poängpromenad. När alla 
är tillbaka rättas svaren och vi samlas i lokalen för en 
avskedsfika. Vår nya medlem Irene vann. Roy och jag 
kom på delad andraplats. Det var flera som hade lika 
många rätt som Roy och jag, men vi gissade närmast antal 
radergummin i en burk. Dags att packa ihop. Nu har 
säsongen bara börjat så vi har mycket skoj kvar att se fram 
emot.

Tack till alla ”Brandinarna” för en mycket trevlig träff 
med alla möjliga aktiviteter och god mat.

O2063 Anette Borg
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Vi på redaktionen 
önskar Er en

GOD JUL
OCH

GOTT NYTT ÅR



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 lämnar 20% rabatt, kan 
inte kombineras med andra eventuella rabatter.
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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Umeå,  
BW Fritid
090-18 92 25

Enköping,
Henrikssons Husvagnar AB
0171-44 70 00

Eskilstuna,
Mälardalens Caravan Center AB
016-14 72 12 

Gunnebo,
Ostkustens Fritidscenter
070-090 36 35 

Borlänge,
Loods Fritids AB
0243-155 50, 156 11

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 


