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May-Britt Svahn
Storängsgatan 19
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Tel: 0121-210 66
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Utgivningsplan för Club Nytt 2013

   
Nr. 3 Manusstopp   v. 28     utgivning v. 33
Nr. 4 Manusstopp   v. 45     utgivning v. 50   

Utgivning av nummer 2 sponsras av:

Utgivningen av nummer 3 sponsras av:

Henrikssons  Husvagnar AB i Enköping
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Snön ligger vit på taken och endast tomten är vaken, ja 
så känns det nästan med all snö kvar. I år har vi haft en 
lång vinter så nu hoppas vi på en fantastisk sommar, eller 
hur! Förra året vid denna tid var det ca 18 grader varmt.
Det har man svårt att tänka sig.

Styrelsen träffades 23 mars på Östgöta Camping där vi 
fick låna konferensrummet för att ha styrelsemöte. Det är 
inte helt lätt att hitta möteslokal någonstans mittemellan 
där alla bor. Vi vill också tacka Torgny Ekman för lånet av 
lokal och den goda lunch vi blev bjudna på. 
 

Vi har också börjat planera för Elmia.Biljetterna kommer 
nu efter påsk skynda att boka. Nytt för i år är att vi kommer 
att dela plan med PolarCluben. Exakt hur det kommer att 
se ut vet jag inte i skrivande stund men att det blir bra är 
jag säker på.

För er som tänker åka på Interrallyt i Finland.Tänk på att 
betalningen måste vara klubben tillhanda senast 30 april. 
Jag o Jan-Erik kommer att fortsätta resa runt i Finland mot 
ryska gränsen och ”tusen sjöarnas land”.

Glöm inte skriva till redaktören när ni är ute på era resor 
i sommar eller står uppställda på er camping. Alltid finns 
det något roligt eller kanske dråpligt man kan förmedla. 
Tänk på att ett gott skratt förlänger livet, så vi behöver 
många goa skratt framöver.

Nu hoppas vi bara på värme inför årsmötet i Frödinge.
Vi ses i Frödinge!

Med önskan om en skön sommar!
Gun 



REGIONORDFÖRANDE

Region NORD
Vilande

Region NORR
Vilande

Region MITT
Rune Modin                          U   156
Ragnaröksgatan 36              Tel: 021-204 73
723 55 VÄSTERÅS               Mobil: 070-273 58 30

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
Leif Brusman                         E 3633
Storängsgatan 19                  Tel: 0121-210 66
614 32 SÖDERKÖPING       Mobil: 070-811 06 66

Region SYD Kontaktfamiljer:

Carina & Gillis Elnertz
Hantverkaregatan 17 A        K  820
374 34 KARLSHAMN          Mobil: 070-245 76 69 

Sonja & Mats Nyander         N  704
Åkaregatan 13                       Tel. 0430-233 23
312 50  VALLBERGA

    Club Solifer Nytt                                                                                                                                                                                  3                                                                                                                                                
                       

         
Styrelsen Club Solifer S 2012/13

  

Ordförande
Gun Andersson                                      B 4100
Sländstigen 18                                        Tel: 08-532 572 26
144 40 RÖNNINGE                               Mobil: 070-746 31 35
e-post: clubsolifer@gmail.com

Vice ordförande
Leif Brusman                                          E 3633  
Storängsgatan 1 9                                   Tel: 0121-210 66
614 32 SÖDERKÖPING                        Mobil: 070-811 06 66
e-post: leif.brusman@telia.com

Sekreterare
Margareta Svedin                                  B  55
Skånela 134                                             
195 96 ROSERSBERG                            Mobil: 070-591 84 38
e-post: margareta.svedin@gmail.com

Kassör                               
Birgitta Hillerström                               B 4217
Blåbärsstigen 11                                     Tel: 08-581 762 20
196 32 KUNGSÄNGEN                        Mobil: 070-574 25 28
e-post: birgitta@hillerstrom.net

Ledamot
Arne Wilhelmsson                                H 4017
Knöppletorp 107                                   Tel: 0480-631 31
380 31 LÄCKEBY                       Mobil: 070-849 48 78
e-post: arle.knoppletorp@telia.com

                                        
Birgitta Johansson                                 R 3291
Svalstigen 12                                          Tel: 0505-105 78
546 33 KARLSBORG                             Mobil: 070-290 80 60
e-post:bilg@telia.com

Helena Smeds                                        B 3155
Skånela 134                                               
195 96  ROSERSBERG                          Mobil: 070-870 66 48
e-post: helena.smeds80@gmail.com

Suppleanter:
H 4017 Lena Wilhelmsson
B  4100 Jan-Erik Andersson
O 4310 Benny Pettersson

Revisorer:
C 1712 Sören Jacobsson
B  100  NilsErik Eriksson



4                                                                                                                                                                                    Club Solifer Nytt

ÖST.s
TRÄFFAR 2013

Regionens årsmöte blir i Frödinge under 
riksträffen, lördagen den 11/5, kl 11.00
Alla regionens medlemmar är välkomna att 
delta i mötet och träffen. Kostnaden för träffen 
kan ni se i inbjudan till riksårsmötet. 

Vi kommer att lägga 
en träff i Hammarsjön 
någon gång i augusti. 
Bråbo blev inget denna 
gång, hoppas att det kan 
bli till något annat år.

Sista träffen som regionen skall ha är Ölands 
skördefest den 26-29/9 och platsen är som 
vanligt Algutsrums idrottsplats. 

Mer information i nästa nummer av Club Nytt.
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O.B.S
Ändrat datum

Årsmöte i Mälardalen den 17-19 maj
Plats: Gula skolan i Skånela, Rosersberg
Inkörning EFTER kl. 16.00 på fredagen.

Pris: 250 kr

Vi bjuder på buffé på lördagskvällen

Sista anmälningsdag den 1 Maj. 

Till: Jan-Olof & Karin Smeds
Tel: 08-590 380 21

Jan-Olov Smeds Mobil: 070-544 32 42
eller

Karin Smeds Mobil: 070-738 74 04

Rally  23-25/8  
Södra sidan av Stockholm

Anmälan till: Jan-Erik & Gun Andersson

Bostad: 08-532 572 26

Gun Andersson Mobil: 070-746 31 35

Ärtsoppeträffen i 
Grisslehamn  

27-29/9
Närmare information 

kommer i nästa nummer

MÄLARDALENsMÄLARDALENs
TRÄFFAR 2013

Dragskydd med klubbens logotyp 100: -,
 finns att köpa hos 

regionerna och på träffarna.

Klubbdekal 210 X 148 mm, 30: - 
med namn 60: -. 

Nya medlemmar erhåller dekalen 
utan namn gratis.

Dekal i storleken 415 X 185 mm 
(dataskuren) försedd med klubbmärke och 
medlemsnummer, samt namn kostar 125:-. 
Extra kostnad för länsbokstav tillkommer. 
(Uppge medlemsnummer vid beställnig).

All beställning av dekaler 
skall ske via kansliet.

Styrelsen har låtit varumärksskydda 
klubbmärket varför inga andra typer av 

dekaler får förekomma.
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Club Solifer hälsar nya
medlemmar välkomna!

4381 Jansson Gilbert & Kerstin,                           Vallentuna
4382 Isesund Timo                                                  Hägersten

Nu väntar vi på att 
temperaturen  

skall stiga, eller hur!
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VARDAGAR 9-18 • LÖRDAGAR 11-15 • SÖNDAGAR 11-15
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www.macmoller.se
Mälardalens Caravan Center AB

St Sundby (Eskilstuna)
Tel: 061-14 72 12
St Sundby (Eskilstuna)
Tel: 016-14 72 12

Fisketräffen 
6-9 juni 2013

Källbuktens Camping

Anmälan till Ingrid & Rune Modin 021-204 73

Senast 20 maj

  Försök att fånga mig
om ni kan !

MITT.s
TRÄFFAR 2013

VÄST.s
TRÄFFAR 2013

Årsmöte
Den 26-28 april 2013 träffas vi på

Isabergs Camping i Hestra. 
Som du ser så drar vi oss geografiskt utanför regionens 

gränser denna gång.
På fredag kväll träffas vi i en lokal och där har vi 

möjlighet att köpa kaffe & fralla för 35:- per person. Ange 
vid anmälan om ni vill ha fika och till hur många. På 
lördagen kommer vi att samlas i samma lokal för att äta 
en buffé som klubben bjuder på. 

Ange ev. allergier vid anmälan.
Campingavgiften är 190:- kr per natt inklusive el.

Glöm inte årsmötet
Till Margareta och Benny Pettersson, 

Tel: 0523-587 14 eller 070-541 66 34 
Eftersom vi befinner oss i Småland hälsar vi särskilt 

besökare från regionerna Öst och Syd välkomna.

Höstträff
Höstträffen håller vi på Ursands Camping i Vänersborg 

den 20-22 september. Vi kommer att hyra ett partytält som 
vi kan samlas i. Var och en tar själv med sig vad den vill 
äta. 

Priset för träffen är inte klart än p g a att vi inte vet vad 
campingavgiften blir, men ca 500:- för helgen. 

Anmälan senast 13 september 
Till Anette och Sven Borg 

Tel: 0303-77 80 39 eller 0705-488 465

Adventsträff
Varför gå ifrån ett vinnande koncept? Adventsträffen 

håller vi därför 15-17 november på Filsbäcks camping 
i Lidköping där campingägaren kommer att ordna ett 
julbord. 

Pris för julbord och campingavgift återkommer vi med 
i nästa nummer. 

Anmälan till Frank Olsson 
Tel: 0705-314 343, senast 1 november.
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Årsmöte 2013 i 

 

 
Den 9-12 Maj 

Program. 
Torsdag 9 maj:  Inkörning från kl. 10.00  
   Invigning i bygdegården kl. 19.00 Kaffe och ostkaka. 
Fredag 10 maj:  Terränglöpning startar kl 11.00 
   Supé med dans kl. 19.00 
Lördag 11 maj  Fria aktiviteter fram till kl. 15.00 då årsmötet startar.  
   Kvällens aktivitet är grillknytis kl. 19.00 i parken eller  
   inomhus om vädret inte är med oss. 
Söndag 12 maj  Avslutning och hemfärd. 

 
För mer information hör av er till  

Leif Brusman 0121-210 66 eller 070 811 06 66 
leif.brusman@telia.com 
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Riksårsmötet 2013 i Frödinge den 9-12 Maj. 

 

                                

Pris för helgen. 

Träffavgift för två personer    420:-  per ekipage 
Träffavgift för en person   375:-  per ekipage 
Mat, vuxna    195:-  per person 
Mat, Barn 7-12 år     100:-  per barn 
Mat, barn under 7 år    Gratis 

 
Anmälan görs genom inbetalning av avgiften till 

Plusgiro 484 75 79-2 eller Bankgiro 5381-5767 Club Solifer. 
Sista anmälningsdag 28/4 2013 

 

OBS! 
Vid anmälan vill vi veta: 

Namn och medlemsnummer. Antal vuxna och barn till maten. 
Skall du deltaga i terrängloppet, ange namn och ålder. 

Om du skall ha någon form av specialmat  
eller om du måste ha El av medicinska skäl så ring  

Leif Brusman Tel:0121-210 66 eller Mobil: 0708 110 666  
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Kära Club Solifer vänner.

Det är ett nöje och en ära att på uppdrag av Club Solifer Finland rf inbjuda 
alla de olika ländernas Soliferister till ett möte i Åbo, Finland sommaren 2013.
Åbo är Finlands äldsta stad. Åbo, omgiven av en världsomfattande unik
skärgård med tusentals större och mindre öar och hällar.
   Åbo ligger nära naturen och själva staden erbjuder de bästa möjligheterna 
för olika aktiviteter.

Åbo har ett antal historiska platser och attraktioner, för att inte tala om
aktuell hjärtfrekvens av att leva i den urbana miljön.
För oss, som organiserar det här 13:e internationella Solifer Interrallyt, 
är det en viktig och betydelsefull händelse, om så bara på grund av att vi 
kommer att knyta nya bekantskaper. Kom och delta i och njuta med oss på 
Rallyt. Jag önskar er alla Soliferister varmt välkomna till Turku.

Med vänliga hälsningar
Raimo Kosonen
Club Solifer Finland rf
Ordförande

Vårresa var skall det vara
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Interallyt i Finland kommer att äga rum på Åbo Mäss o Kongresscenter.
Inkörning sker från kl.12.00 onsdagen den 17 juli. Vill man komma 
tidigare så finns en Campingplats, som heter Camping Ruissalo ca 8 km 
från kongresscentret. 
Caravan Club ska ha ett Nordisk Caravan Rally 14 juli-20 juli. Vi kommer 
att kunna delta i deras arrangemang (onsd-fred) utan extra kostnad. 
Överfarten får man boka själv, får vi några rabatter läggs det ut på 
hemsidan.
Anmälan sker från 1/1 2013 -30/4 2013 därefter är det ett tillägg på 20%.
Kostnad per ekipage och 1-2 personer är 1600 kr inklusive el, en finsk 
middag och en utvald utflykt. Är ni fler än två vuxna är det 575 Kr/
person, barn 4-12 år kostar 300 kr/barn. 
Anmälan görs till clubsolifer@gmail.com inbetalning sker till: 
Klubbens konto  PG 484 75 79-2 eller BG 5381-5767 ange namn och 
medlemsnr.

Vid frågor går det bra att kontakta: 
Ordförande Gun Andersson 08-532 572 26 eller 070 746 31 35.
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SYDs
TRÄFFAR 2013

GRÄNSTRÄFFEN 2013

Gränsträffen kommer att arrangeras i Sverige.

Med anledning av att freden i Knäred mellan Sverige 
och Danmark firar 400 års jubiléum, kommer träffen att 

förläggas till Flammabadets Camping. 

Tiden blir: 6-8 september och är veckan före 
ELMIA mässan. 

Väl mött i KNÄRED så får vi se om KUNGEN blir
BLÅ/GUL eller RÖD/VIT.

Gillis & Mats

Sista anmälningsdag: 25/8-2013

Historia
En man hade tillbringat natten hos en glädjeflicka.  
På morgonen sov hon fortfarande djup och han kunde 
inte motstå ett litet hyss, så han rakade av hennes buske 
innan han gick..... 
 
När kvinnan vaknade blev hon så förbannad att hon 
polisanmälde händelsen. 
Polisen bläddrade och slog i lagboken men hittade ingen 
adekvat brottsrubricering... 
Men till slut hittade han en i sjöfartslagen som passade: 
 
”Olaga borttagande av ruska i allmän farled....”

Berättare: NE



       Club Solifer Nytt                                                                                                                                                                             15

 

 

Vi skall hjälpas åt att fylla Soliferbyns 65 platser!
Du anmäler Dig till byn genom att sända in nedanstående talong, ringa klubben på

telefonnummer 08-532 572 26. Det går också att maila till: clubsolifer@gmail.com
Under maj-juni sänder vi ut ett inbetalningskort på avgiften som är 815:- inkl. 

administrationsavgift.
I priset ingår campingavgift för samtliga dagar, entré till mässan för två vuxna och tre 

barn (upp till 15 år) samtliga dagar, dans fredag och lördag kväll.
Alla anmälningar noteras i den ordning de kommer in till kansliet,

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

OBS! El kommer inte att finnas tillgänglig.
OBS! Dubbelboka inte via Elmia.
Anmälan till Soliferbyn på Elmia.

 
Medlemsnummer: …………….  Namn: ……………………………………………………….. 
Adress: ………………………………………………………………………………………….. 
Postnummer och –adress: ……………………………………………………………………….. 
Telefonnummer: …………………………………..  Mobiltelefon: ……………………………. 
E-postadress: ……………………………………………………………………………………. 
 
Sändes till: Club Solifer, c/o Gun Andersson, Sländstigen 18, 144 40 Rönninge  
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Rabatter inför 
Club Solifer 

INTERRALLY Finland
När du beställer resan till Finland, 

uppge dessa koder. 

Var och en beställer själv sin resa.
FINNLINES: Kapellskär – Nådendal
50% rabatt på person o fordonspriser samt 
överskjutande meter på MORGON och 
EFTERMIDDAGSAVGÅNGARNA ( Gäller ej hytt. 
Behövs inte på dessa avgångar)

Gäller tiden 8 -28/7 2013 Bokningskod: NCT

Bokas på www.finnlines.com 

VASABÅTARNA Umeå –Vasa
10% rabatt på person och fordonspriser 

Bokningskod: CARA

Bokas på www.vasabatarna.fi

SILJA/TALLINK: Stockholm Åbo eller Helsingfors
10% rabatt på bil-husvagn / husbil
20% rabatt på hytt

Bokningskod: ID 6503

Bokas på telefon: 08 -222140

Styrelsen föreslår årsmötet i 
Frödinge att ta ställning till 

ändring i stadgarnas § 3 och § 15.

I stadgarnas § 3 stycket kontaktfamiljer står det att :  
Ekonomin skall redovisas 2 ggr/år

Styrelsen föreslår att det ändras till: 

1 ggr/år och att redovisningen skall inlämnas senast 31 
januari till kassören i huvudstyrelsen.

I stadgarnas § 15 står det att: Motioner till klubbens 
årsmöte skall ha inkommit till styrelsen före utgången av 
mars månads utgång.

Styrelsen föreslår att det ändras till: 

Styrelsen beslutar när motionerna till årsmötet skall vara 
inlämnade utifrån när årsmötet äger rum. Datumet för 
detta publiceras i Club Nytt och på hemsidan i samband 
med kallelsen till årsmötet.

Inga motioner har inkommit.

Styrelsen

Historia

Den unga sonen frågar sin far:  
-Pappa, hur kom jag egentligen till världen?  

Fadern svarar:  
-Min kära son, det är väl dags för mig att berätta hur det 
gick till så lyssna nu noga; 

Pappa träffade mamma i ett ”Chattroom”. Senare 
träffades pappa och mamma i ett ”Cyber-café” och 
på WC ville mamma göra ett par ”downloads” från 
pappas ”joystick”. När pappa var färdig att ”uploada” 
märkte vi plötsligt ........ att vi inte hade satt upp 
någon ”brandmur”. Då var det tyvärr för sent att 
trycka ”Cancel” eller ”Escape” och meddelandet ”Är 
du säker på att du vill ladda ner” hade vi stängt av i 
”Inställningar”. 
Mammas ”virusscanner” hade inte blivit uppdaterad 
på länge, så den kände inte igen pappas ”Blaster-
mask-virus”. Så vi tryckte på ”Enter” och mamma fick 
meddelandet: ”Uppskattad nedladdningstid 9 månader!”  
 
Så berättar man om storken för dagens barn ;-)

Berättare: NE
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Utdrag av boken ’’ 
Jag tycker om min husvagn’’ del 1 av 9

Detta är utdrag vad de olika ägarna har svarat på vid en 
enkät undersökning genomförd 1989
av 1749 Soliferägare.

1:17 Börja med att hyra vagn, då vet du vad du                   
 investerar i när du köper.

1:18 Kör sakta i nedförsbackar! Använd låg växel och  
 motorbromsa.

1:19 Skaffa körkort med E-behörighet, sedan kör du   
 som ett proffs med din husvagn.

1:20 Skaffa toa, TV-antenn och dubbdäck, sedan har   
 du husvagn dygnet runt, året runt.

1:21 Lämna in vagnen för service och kontroll efter 
varje säsong. Det är då du minns bäst vad som 
kan behöva justeras.

1:22 Tänk på att det bilens storlek och dragförmåga   
 som till sist bestämmer vilken storlek du kan ha.

1:23 Se från början till att inget löst finnes i vagnen 
under färd, och att  alla skåp och dörrar är 
stängda. Undvik att lära av erfarenheten.

1:24 Börja med att testa hur du trivs med en gammal 
husvagn. Gillar du det så gläds åt att en nyare 
blir ännu bättre.

1:25 Gör fuktkontroll innan du köper och därefter   
 regelbundet.

1:26 Kör alltid kylskåpet på gasol så minskar du   
 risken för smuts i dess brännarmunstycke.

1:27 Tänk på att det kan komma in vatten i kofferten.

1:28 Tänk på vad det skulle kosta att bo på hotell, så   
 blir du på gott humör.

1:29 Gör lista över allt som skall kollas före avfärd       
 och pricka av den varje gång innan du startar   
 dragbilen.

1:30 Ett par droppar diskmedel i tältrännan gör   
 underverk!

1:31 Ge er tid, både man och hustru, att träna körning  
 på en stor parkeringsplats.

1:32 Skaffa ordentliga backspeglar, öva backning, ha   
 gardinerna i vagnen fråndragna
 så bakomvarande kan se igenom.

1:33 Köp en vagn med långa säten så du kan stanna   
 och vila när som helst utan besvär.

Text: Åke Hillborg

Bilbatteri 12V

Bilbatteri 12V

VARNING !
I # 4 av tidskriften ”Allt om husvagn och camping” stod 
att läsa på sid. 48 en rekommendation att seriekoppla 
batterier i campingfordonet för att få bättre kapacitet.

GÖR INTE DET!
Två seriekopplade 12V-batterier ger en utspänning på 
24V, och det är ju inte svårt att föreställa sig vad som då 
händer med husvagnens/husbilens 12V-komponenter. 

Det kan bli dyrt!
Batterier kopplas i serie, då man behöver en större 
spänning än vad man kan få med ett enda batteri. 
Batterierna är seriekopplade då de kopplats efter varandra 
så att ett batteris pluspol alltid är kopplat till följande 
batteris minuspol. Två 12V seriekopplade batterier ger en 
utspänning på 24 V. 

I stället ska man parallellkoppla batterierna. Då behålls 
utspänningen på 12V men kapaciten blir den sammanlagda 
av de bägge batterierna, t.ex två batterier på vardera 
80 Ah kommer i detta fall att ha en kapacitet på 160 Ah.
Man kopplar batterier parallellt genom att man förenar 
deras liknämniga poler med varandra (plus till plus och 
minus till minus). Spänningen över två parallellkopplade 
12V batterier förblir 12V. Vid parallellkoppling av batterier 
ökar inte spänningen, men de förser kretsen med energi 
en längre tid än med ett enda batteri. 

Ett exempel som väl de flesta känner igen:
Om en bil inte startar, kan felet ligga i startbatteriet. 
Batteriet i en annan bil parallellkopplas då med batteriet 
i den bil som skall startas, dvs. i batterierna kopplar man 
minuspol till minuspol och pluspol till pluspol. Bilen 
startas med den sammanlagda energi som man får ut av 
de bägge bilarnas batterier.

Text: Staffan Sörling



Generellt gäller att medlemskortet skall
uppvisas och rabatt begäras vid incheckningen. 
Medlemsrabatten kan oftas ej kombineras 
med andra rabatter. Rabatter på svenska 
campingplatser:

B 17 Grisslehamns Husvagnscamping, Grisslehamn 10 %.
Bergby Gård,Konferens & Camping Hallstavik 5 % ,
Grupper om 5 eller 7 vagnar särskild rabatt.
D 6 Djulöbadets Camping & Stugby, Katrineholm 7:e dygnet 
fritt. 
D 7 Malmköping Bad & Camping, Malmköping 20:- rabatt
per dygn på campingavgiften samt 10:-/ person på 
äventyrsgolf.
E 5 Sörsjöns Vandrarhem & Camping, Norrköping  
(Åby), 10 %.
E 17 Korskullens Camping Söderköping, 10 %, ej på el.
E 34 Skeppsdockans Camping & vardrarhem, Söderköping 
10 %.
Statoil Hyltena, Jönköping, 25 % rabatt på Quickstop
övernattning.
F 2 Getingaryds Camping, Gränna 5:-/dygn, 100:-/vecka
Sommens Camping, Sommen (Tranås), 10 %.
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 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.
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.  
M 23 Habo Ljung Camping, Lomma 15 %.
Tydingesjöns camping, Broby 10 %, Stuga 10 %.
R 1 Filsbäcks camping, Lidköping. 20:- rabatt på campingav-
gift, ej el. Ingen rabatt under midsommarhelgen eller under juli 
månad.
R 14 Tidaholm-Hökensås Semesterby & Camping
Tidaholm, 10 %.
S 25 Björkebo Camping, Stöllet, 10% , 50% på minigolf.
Y 7 Flogsta Camping, Bollstabruk 15 %, Boende på cam-
pingen erhåller ett gratisbad/familj.
AC 36 Jörn Camping Österjörn, Jörn 10 %.
BD 4 Jokkmokks Turistcenter AB, Jokkmokk, 10 %.

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, 10 %. 
Helnæs Camping, Ebberup, Danmark. 15 %.
Holme Å Camping, Hovborg, Danmark.
10 % rabatt per dygn.
Tempelkrogens familliecamping, Vipperöd. Danmark.
20% rabatt per dygn.
Kristianshaab Camping, Bylderup-Bov. 10 % på övernattning, 
ej på el.
TOPCAMP FEDDET ger 25 % rabatt året om på övernatt-
ning i egenhusvagn. Inkl plats och ström året runt.
Mot uppvisande av giltigt medlemsbevis. Rabatten kan 
inte kombineras med andra eventuella rabatter.

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.
Arctic Fritid AB, Munkedal,10 % på reservdelar,
tillbehör och tält.
Backamo Husvagnscenter AB,10 % på reservdelar och
tillbehör.
BW Fritid, Umeå, 10 % på tillbehör.
Caravan & Marin AB Valbo, 10 % på reservdelar och 
tillbehör.
MälarCamp Haninge 10% på tillbehör och reservdelar.
Henrikssons Husvagnar AB, Enköping,12 % på reservdelar.
Husvagnspoolen, Hammarö,10 % på tillbehör och reservdelar.
HusvagnsSpecialisten AB, Uppland Väsby,10 % på 
reservdelar.
Linköpings Husvagnsservice AB, Linköping,10 % på service, 
15 % på reservdelar och tillbehör.
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
LEDKUNGN.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

Handen,
MälarCamp
08-512 514 70

Enköping,
Henrikssons Husvagnar AB
0171-44 70 00

Eskilstuna,
Mälardalens Caravan Center AB
016-14 72 12 

Mantorp,
Östgöta Camping
0142-217 30

Bil & Husvagnsservice i
Konga, AB
0477-161 71

Svedala,
Skåne Camp
040-29 29 12

Caravan & Marine i
Valbo AB
026-13 30 40

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

Falun,
CJ:s Husvagnsservice
023-329 96

Husvagns-Specialisten i
Upplands-Väsby,
08-594 112 20

MälarCamp AB
Upplands-Väsby,
08-591 148 00

Husvagns-Specialisten i
Uppsala
018-13 09 20

Lidköping,
TTW Europe AB
0510-48 90 40

Ljungskile,
Backamo Husvagnscenter AB 
0522-234 40

Falkenberg,
Hallands Camp
0346-71 44 50 

Falkenberg/Slöinge,
Slöinge Fritidscenter AB
0346-405 50 

Hammarö (Karlstad),
Husvagnspoolen AB
054-52 46 66

Örebro, 
Närkes Husvagnsaffär AB
019-12 97 90

Luleå,
Husvagnscenter AB
0920-166 00



 Det sitter i 
DETALJERNA
Design har alltid varit vårt ledord. Utvändigt ger det dig största möjliga körglädje. Invändigt får du 

kanske marknadens mest hemtrevliga husvagn. Bland de senaste nyheter hittar du många ljusa 

idéer och inredningsdetaljer som gör husvagnslivet snyggare och bekvämare – som vårt nya vita 

kök, ny belysning och extra fina golv! Men vi har förstås också tänkt praktiskt och funktionellt, t ex 

en lättbegriplig styrpanel, utdragbar köksskiva, lastlucka bak och bakre taklucka. 

L ÄG G  T I L L !  S Ä K E R H E T S PA K E T: 
Alde gasolomkopplare, gas- och brandvarnare, kulkopplingslås, IDC och 
myggnätsdörr. 

L ÄG G  T I L L !  KO M FO RT PA K E T: 
Heki 2 taklucka, LED ljuslister fram och stereo med cd/dvd. 

UPPTÄCK MER – SOLIFER.COM


