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Jag hoppas att alla haft en fin sommar, tyvärr har inte 
vädret alltid varit på topp men kör man Solifer så har man 
det varmt o gosigt ändå. 

På medlemsmötet  i Elmia meddelade VD Mikael 
Engström att man bytt namn på Solifer Polar AB  till 
Polargruppen AB. Det har även varit en oro bland 
Soliferägare att man inte skall satsa på Solifer men det 
sa Mikael att så var inte fallet. Snarare håller man på 
att utveckla Solifer, Solifer Zenith 630 är ett bevis på 
detta. Man har också utvecklat husbilssidan med bättre 
vinteranpassning för bilarna. Man har även bytt tillverkare 
och nu byggs bilarna på LMC fabriken en bit utanför 
Münster.

Vi har fått två nya återförsäljare av Solifer, Östgöta 
camping i Östergötland och Svedala i Skåne. Se separat 
artikel i tidningen. Helgen 26-28 okt hade de lite extra 
”invigning” så vi passade på att åka dit och överlämna 
en blomma från klubben och önska dem lycka till och 
välkomna tillbakas. 

Det blev vår sista tur med bilen för denna säsong nu 
väntar bara avställning. För oss som inte vintercampar 
blir det lite vemodigt när man ställer av sin bil eller vagn, 
men är man ingen skidåkare eller ens gillar snö så är det 
ingen idé att vintercampa.

Det som är närmast på agendan nu är  riksårsmötet 
i Frödinge och Interrallyt i Finland som vi håller på att 
planera, ni kan läsa mera om det i tidningen.

Till sist vill jag önska er alla en riktigt 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

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

Suppleanter:
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B  4100 Jan-Erik Andersson
O 4310 Benny Pettersson

Revisorer:
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B  100  NilsErik Eriksson
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ÖST.s
TRÄFFAR 2013

Region Öst träff i 
Läckeby i september

Bild & Text: Leif Brusman

Regionen hade anordnat en träff som förlades till 
Läckeby detta år i samband med Ölands skördefest. Det var 
meningen att regionen skulle ha haft ett styrelsemöte vid 
det tillfället, men det gick inte att få en beslutbar styrelse. 
Man kan inte tvinga människor att komma på en träff. Det 
kan vara arbete, sjukdom och annat som kommer i vägen. 
Detta innebär att det inte finns några träffar planerade 
inför 2013 i regionen, inga träffansvariga utsedda. I 
skrivande stund håller vi på att planera riksårsmötet 2013 
som Region Öst är ansvariga för. Planeringen går framåt,  
men det är svårt att få allt på plats vi får ta en bit i taget. 
Medlemsantalet i regionen är på en väldigt låg nivå främst 
beroende på att det inte har varit någon som sålt Solifer i 
hela vår region på väldigt länge.  Jag hoppas att vi kan få 
fram en styrelse till nästa år, så vi slipper att övergå till 
kontaktfamiljer. Om någon som i dag inte tillhör styrelsen 
och känner att han eller hon skulle kunna göra något så 
är det bara att höra av sig till vår valberedning May-Britt 
Svahn. Tel. 0121-210 66 Mobil 070 207 45 53
  Det finns en ljusning i och med att Östgöta Camping i 
Mantorp har börjat sälja Solifer, vilket jag ser fram emot 
med tillfredsällelse. 

Jag och May-Britt åkte till Mantorp och överlämnade en 
blomma och önskade dem välkomna åter. Som ordförande 
i region öst vill jag ha ett fördjupat samarbete med Östgöta 
Camping och knyta samman tråden som brast. 

Ordförande i region Öst
Leif Brusman

Inbjudan till riksårsmöte
Under denna rubrik, vill jag som ordförande i regionen 

passa på tillfället, att bjuda in alla medlemmar till årsmötet 
som vi detta år har förlagt till Frödinge. I skrivande stund 
är inte priset för träffen fastställt ännu, men om någon 
som har gott minne så var det på samma plats 2002 och 
priset pekar denna gång mot ungefär samma. Jag hoppas 
att det blir ett bra årsmöte och att så många som möjligt 
kan närvara den 9-12/5 2013. 

Under denna träff kommer även regionen att ha sitt 
årsmöte eftersom det inte är möjligt att ha det tidigare och 
att allt arbete inriktar sig på att fullfölja denna riksträff. 

Ordförande i Reg. Öst
Leif Brusman

GOD & JUL
GOTT NYTT ÅR



Höstträff
Fredag 21 september samlades medlemmar ur region 

Väst på Karlsborgs Camping i Karlsborg. Klubben hade 
hyrt ett partytält där vi samlades allihop när sista paret, d 
v s vi, hade anlänt. Det blåste och regnade något kollosalt, 
det var så man trodde att tältet skulle lyfta. Det blev en 
springa mellan taket och väggen på ett par ställen där 
det blåste in vatten lite då och då, dels på den som satt 
nedanför, men det letade sig även längre in i tältet längs 
stängerna i taket. Nu är ju campare ett tåligt folk så vi 
fikade och hade trevligt ändå. Men när strömmen gick 
och det blev nästan kolsvart i tältet måste jag erkänna att 
mysfaktorn inte var särskilt stor så vi bröt upp och sprang 
tillbaka till våra vagnar.

På lördag förmiddag åkte några till ett museum med 
prylar från 50-, 60- och 70-talet innan de anslöt till oss 
andra på bondemarknad vid fästningen. 

När vi började titta på marknaden var det uppehåll men 
när det var dags att vända hemåt började det regna igen. 
Klockan 15 var det dags för medlemsmöte för att avsluta 
vårt årsmöte sedan april där vi fått bordlägga några frågor. 
Efter det mötet var det styrelsemöte där vi beslutade om 
var vi ska ses nästa år. På kvällen dukades det upp lax, 
potatis, sallad och en super god sås. Det var så mycket 
mat så man kunde frossa hur mycket man ville. Regnet 
fortsatte men utan blåst denna kväll så stämningen var 
bra mycket bättre än kvällen innan. Sven och jag hade 
tur i lotteriet. Jag fick min brandvarnare som jag ville ha 
(eftersom den gamla i husvagnen gjort sitt) och Sven valde 
en hemlig väska med spännande saker i flytande form i!

Träffen avslutades på söndagen med långbordsfika 
utomhus. Det var med andra ord uppehåll i regnandet! 
På campingen i Karlsborg har de ett par hus som ser ut 
som stora trästubbar som man kan hyra.    
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Campingägaren var snäll och släppte in oss i husen så 
vi fick se hur de såg ut invändigt. Mycket originella och 
mycket mysiga! 

Nu har vi bara en träff kvar under 2012 och det är i 
Filsbäck där vi ska träffas för att äta campingägarens goda 
julbord. Men det kommer fler träffar nästa år…….

Tack Birgitta och Lars-Gunnar för en mycket trevlig 
träff och för den goda maten.

O2063 Anette Borg

Årsmöte 3-5/5  
Norra sidan av 

Stockholm

Rally  23-25/8  
Södra sidan av 

Stockholm

Ärtsoppeträffen i 
Grisslehamn  

27-29/9

Närmare information 
kommer i nästa nummer

MÄLARDALENsMÄLARDALENs
TRÄFFAR 2013
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Club Solifer hälsar nya
medlemmar välkomna!

4367 Engborg Åke & Artell Rita                   TRÅNGSUND
4368 Mällbin Kaj                                                        KÄRNA
4369 Ehn Micke & Nordh Ingalill                        BOLLNÄS
4370 Gustavsson Kjell & Solveig                             BÅLSTA
4371 Sörling Jan & Birgitta                                       FARSTA
4372 Henriksson Marita 
         & Andersson Tomas                                   VARTOFTA
4373 Olsson Kenth & Ann-Greth                    MUNKEDAL
4374 Staff Hed Magdalena 
         & Hed Bengt-Olof                                              FALUN
4375 Widholm Amie & Lolle                           ÖSTERVÅLA
4376 Larsson Sune                                 UPPLANDSVÄSBY

Grön sås till fisk eller kött
Den här såsen gör jag till t ex rökt fisk. Den är väldigt 
god även till grillad eller kokt lax bl a.

4 port. 

1 dl majonnäs vanlig eller lätt
1 msk ljus osötad senap
1 krm salt
1 tsk sirap, gärna mörk
½ dl hackad dill
½ dl hackad gräslök 
½ dl hackad persilja
½ dl hackad färsk körvel eller 2 msk hackad dragon, om 
man har. ( Jag brukar ta torkad dragon efter smak)
2 dl gräddfil  eller creme fraiche

Gärna 2 hårdkokta ägg som får kallna och hackas, för att 
sedan blandas i såsen
 
Blanda först all smaksättning med majonnäsen, vänd 
därefter ner gräddfilen el creme fraiche. Låt stå kallt 
minst en halvtimme.

Författare: Birgitta Johansson

Snart är det Jul. 
Man måste träna 
och ligga i hårt 
för att det skall 
bli en sjön sång.

Mjau!
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Solifer stärker sin position tack vare förvärv.  

Polargruppen, ägare av Solifer och Polar, har 
förvärvat en stor del i Östgöta Camping-gruppen, 
Sveriges största leverantör av fritidsfordon. Norr 
möter syd och skapar därmed en ännu mer stabil 
plattform för Solifer husvagnar och husbilar på 
den svenska marknaden.

För ungefär ett decennium sedan var Östgöta 
Camping-gruppen en av Sveriges största återförsäljare 
av Solifers och Polars produkter. Sedan en månad är 
de två varumärkena åter tillbaka i Östgöta Campings 
försäljningshallar. Östgöta Camping är en väletablerad 
koncern med försäljningsställen i Mantorp (Östgöta 
Camping) och Svedala (Skåne Camp). Tack vare den 
starka positioneringen i framför allt Östergötland och 
Skåne stärks inte minst Solifers position i landets södra 
delar. Tillsammans med Polargruppen som har sitt säte 
i norrländska Dorotea, skapas en ”perfect match” enligt 
Polargruppens VD Mikael Engström. ”Tillsammans 
kommer vi att bli en stark spelare på den svenska 
husvagns- och husbilsmarknaden”, säger han. 

Östgöta Camping-gruppen grundades redan 1969 av 
Torgny Ekman. Tillsammans med sina två söner, Rolf och 
Conny, kvarstår han som aktieägare och trion kommer 
även fortsättningsvis att driva företaget operativt. Östgöta 
Camping-gruppen som 2011 hade en omsättning på nära 
en halv miljard kronor och ca 1000 sålda fritidsfordon är 
även exklusiv generalagent i Sverige för Bürstner husbilar 
och husvagnar, Niesmann+Bischoff husbilar samt Movera 
tillbehör.

Det är kul och inspirerande att få Polargruppen som 
delägare. De tillför både kompetens och erfarenhet som 
kommer att vara värdefull för företagets framtida 
expansion, säger Torgny, Rolf och Conny Ekman, 
delägare i Östgöta Camping.
 

Samarbetet bolagen emellan innebär en flora av 
valmöjligheter för kunden, där olika produkter och 
varumärken alla är samlade under ett och samma tak, 
med den gemensamma nämnaren att de produceras och/
eller distribueras av väletablerade aktörer och med den 
trygghet som detta medför. Tack vare Movera erbjuds 
kunderna också alla de tillbehör som hör campinglivet 
till. 

Vårt gemensamma mål är att skapa en så trygg men 
också innovativ och inspirerande plattform som möjligt 
för våra kunder, med deras fritid i fokus. Med den 
erfarenhet som vi tillsammans besitter, och med hjälp 
av de synergieffekter som uppstår, är vi säkra på att vi 
tillsammans kan göra detta, avslutar Mikael Engström.

God Jul
Gott Nytt År

bild & Text: Michaela Palombo



8                                                                                                                                                                                  Club Solifer Nytt

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

MITT.s
TRÄFFAR 2013

VÄST.s
TRÄFFAR 2013

Årsmöte
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 lördagen kommer vi att samlas i 
en lokal för att äta en buffé. Priset för denna är i skrivande 
stund inte klart. 

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

Anmälan senast 19 april till :
Margareta och Benny Pettersson,
 0523-587 14 eller 070-541 66 34. 

OBS!  Totalpriset camping och buffé är inte klart i skrivande 
stund utan fås vid anmälan. Eftersom vi befinner oss i 
Småland hälsar vi särskilt besökare från region 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 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,  0705-314 343, senast 1 november.
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PÅSKTRÄFFEN blir till en VÅRTRÄFF! 

På grund av att påsken kommer väldigt tidigt 2013 och 
att många har vagnarna inställda så har vi bestämt att 

göra en vårträff i stället. 

Tiden blir 19-21 april 2013 
och platsen blir Halens Camping (K2) 

i Olofström. 
Du som är nybliven medlem och är intresserad, ring 

Gillis eller Mats så har vi en överraskning till Dig! 

Sista anmälningsdag:8/4-2013
 

Gillis 070-245 76 69          

Mats 070-323 30 68

  

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

Spontanträff 
vid St. Hammarsjön 31/8-2/9.

Text: Staffan Sörling

Själv startade jag hemma i Nässjö vid 11-snåret på 
fredagen den 31/8. Efter att ha kompletteringshandlat 
på Netto i Eksjö drog jag så vidare via Mariannelund-
Lönneberga och Silverdalen till träffplatsen vid St. 
Hammarsjöns vildmarkscamping utanför Hultsfred. När 
jag anlände fanns redan Yngve Svensson med hunden 
Zeb på plats. Under eftermiddagen anslöt Gunnar och 
Sirkka Nordmark och Conny och Ingrid Rehn. Kvällen 
tillbringade vi sedan runt ”grillbrasan”. Det blev sent 
innan vi kom i säng.

Lördagmorgonen vaknade vi till mulet väder. Det 
lättade dock på framåt e.m. och solen visade sig på en 
klarblå himmel. Vi fick besök av Anitha och Seppo Lahti 
som dock kom utan husvagnen, som de sålt måndagen 
efter älgträffen i Storebro. Senare under dagen kom tre 
barnbarn till Yngve och Mona, som själv hade anlänt lite 
senare på fredagkvällen efter att ha varit på studieresa 
med jobbet.

Under dagen hade Gunnar och Sirkka tänt såväl 
kaminen i badtunnan som bastun så under förkvällen 
blev det såväl bastubad som bad i både tunna och sjö. På 
kvällen samlades vi åter runt grillen med uppbrott runt 
kl. 23. Då lyste en strålande måne på oss. 

Söndagen inleddes även den med mulet väder. Efter 
en lugn förmiddag troppade vi så småningom av åt 
varsitt håll. Nästa Östträff, förutom eventuella besök på 
Elmiamässan, blir väl ärtsvängen i Läckeby i samband 
med Ölands skördefest.

SYDs
TRÄFFAR 2013
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”Älgträff”
 i Storebro den 17-19 augusti.

Text Staffan Sörling
Bild: Leif Brusman

Lägerplatsen var förlagd till Bruksvallens IP i Storebro. 

Träffen inleddes kl. 19:30  med kaffe och fralla i 
klubblokalen när alla tio ekipagen hade anlänt. Efter 
kaffet blev det lotteri med fina vinster. 

Lotteriet följdes sedan av 
samkväm  med intagande av egen 
”skaffning”. Eftersom vädret var 
OK flyttade vi ut och bänkade 
oss under markiserna vid två av 
ekipagen innan det så småningom 
blev dags att uppsöka kudden.

Lördagen började med 
älgsafari i Virums älgpark. Vi 
åkte gemensamt på kärra och fick 
även tillfälle att mata både små 
och stora älgar. 

Lyckligast var nog Inger Johansson från Silverdalen som 
enligt egen utsago inte tidigare sett en älg.

Eftermiddagen ägnades åt besök på Storebro 
bruksmuseum där vi bl.a. kunde beskåda Astrid Lindgrens 
vackra mahognybåt.        

Efter besöket höll Östregionen styrelsemöte. Kvällen 
inleddes med gemensam måltid i klubblokalen, följd av 
nytt lotteri.        
       

Vädret var mindre gynnsamt än på fredagkvällen, så 
samkvämet avhölls inomhus.

Söndag förmiddag blev det avslutningskaffe, varefter 
riksstyrelsen rundade av med
styrelsemöte. 

Själv fortsatt jag till tillsammans med familjen 
Brusman-Svahn till Hultsfred och St.Hammarsjöns 
vildmarkscamping i för dagen trettiogradig värme. 
Kvällen tillbringade vi sedan ute i brasans sken innan 
myggen fick oss att fly in vid 22-tiden.

Måndagen inleddes med mulet väder, men det blev 
bättre framåt kvällen, så det blev ny samling kring brasan. 
Vi drog oss tillbaka ungefär 22:30.

Tisdagen började som måndagen med gråmulet väder, 
men det sken upp framåt eftermiddagen. På e.m. dök 
Gunnel Nyberg upp med husbilen och lite senare även 
Sirkka och Gunnar, dock utan husbil men medförande 
varsin härlig toscabakelse åt oss alla. Gunnar och Sirkka 
åkte hem framåt kvällen, men Gunnel låg kvar.

Onsdagen bjöd på mulnande väder följt av regn, som 
dock upphörde och det blev lite varmare än kvällen 
innan. Vi satt vid brasan till kl. 23 och då var det alldeles 
stjärnklart.

Torsdagen, som var uppbrottsdag, började vädermässigt 
lite halvdant, med ömsom sol ömsom moln. Vid lunchtid 
var det så dags att ta adjö för denna gång och dra iväg åt 
varsitt håll. Leif och May-Britt åkte till Mönsterås för att 
fylla gasol och titta efter en myggnätsdörr till vagnen. 

De skulle sedan vidare till Tettö Camping. Själv åkte 
jag till Jönköping och June Fritid för att fixa till ett trasigt 
tvättställsavlopp. När detta var avklarat hade det blivit 
varmt och skönt igen, så jag drog upp till Brahehus för ett 
par glas Rosévin och övernattning innan det på fredagen 
blev dags för hemfärd till Nässjö.

Tomten (från ordet tomt), 
tomtegubben, gårdstomten, tomtrået, 
är gårdens  skyddsväsen 
i nordisk folktro.
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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 -15/4 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 Johansson 08-532 572 26 eller 070 746 31 35.
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ÄRTSVÄNG OCH SKÖRDEFEST 2012.
Text: Staffan Sörling
Bild: Leif brusman

Årets upplaga av region Östs ärtsväng var förlagd till 
Läckeby bygdegård (Kalmar)  och sammanföll tidsmässigt 
med Ölands skördefest, 27-30/9.

Som pensionär hade jag möjlighet att komma iväg 
relativt tidigt redan på torsdagen. Efter en avstickare till 
Mönsterås för att tanka billig gasol (SEK 250:-/P11) anlände 
jag till Läckeby runt kl 14 på torsdagen. Vid ungefär 16:30 
hade sju ekipage samlats och regnet upphört. Vi enades 
om att ta välkomstkaffet kl. 19 på torsdagkvällen för att 
ge dem som så önskade möjlighet att bevista skördefesten 
på fredagkvällen. 

Kaffestunden pågick till ungefär kl. 22 då vi drog oss 
tillbaks till respektive ekipage.

På fredagmorgonen vaknade vi till en klarblå himmel 
och en aningen blek sol. Dagen ägnades sedan i huvudsak 
åt enskilda besök på Öland och skördefesten där. På 
kvällen samlades vi sedan i bygdegården för tärningsspel, 
intag av medförd dryck  och småprat innan vi drog oss 
tillbaks var och en till sitt  runt midnatt.

Även lördagmorgonen bjöd på sol och blå himmel. 
Dagen förlöpte sedan i lugnets tecken. Några gjorde ett 
nytt besök på Öland och skördefesten medan andra förblev 
vid ”baslägret” och bara tog det lugnt och umgicks innan 
det var dags för träffens begivenhet, ärtsoppan. 

Kl. 19 samlades vi i bygdegården för att intaga ärtsoppa 
och punsch. 

Vilka fina bords dekorationer

Vi hade fått ett tips om att slå punsch direkt i ärtsoppan 
och det blev faktiskt riktigt gott. 

Till soppan serverades knäckebröd och ost samt 
nyinköpt öländsk örtkryddad senap.Vid ungefär 22:30 
bröt vi upp för att uppsöka våra viloläger. Det märks att 
vi inte längre är några ungdomar.

Söndagens aktivitet bestod i avskedskaffe och städning 
av lokalen. Innan dess fick vi besök av Gunnel Nyberg 
som hade aviserat närvaro på lördagen men hade blivit 
kvar på Öland. Längst att åka hade västmedlemmarna 
Roy och Marianne Lindh från Götene med 38 mil enkel 
resa uppdelad på två dagar med övernattning emellan.

Innan avfärd, var och en till sitt, kom vi överens om en 
träff vid St. Hammarsjön .

Mälardalens rally
Björknäs-Camping utanför Bro var årets startplats 

för Mälardalens  rally. Där samlades  vi  motorburna 
ungdomar i region Mälardalen på fredagskvällen,.
Campingen låg inklämd i en gammal fruktträdgård. 
Arrangörer i år var Karin & Janne Smeds, Birgitta & Lars 
Hillerström och Helena & Danne Smeds.

På lördag morgon rullade ekipagen iväg med 5 min 
mellanrum, längs vägen var det frågesport samt en 
praktisk övning  som Lars och Birgitta anordnat. Vi fick 
även lite frukt att stärka oss med.

Rallyts slutmål var Lådö utanför Enköping, närmare 
bestämt hos Henrikssons husvagnar.

När vi kommit på plats och när alla hade ätit lunch var 
det femkamp för barnen, under ivrigt på hejande av oss 
vuxna.
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Väl framme i Virums älgpark och familjen Svensson, 
shoppades det lite i butiken sedan tog vi plats i älgtåget som 
drogs av en traktor.

Inne i hägnet fick vi sällskap av ett antal älgar. När vårt 
ekipage stannat delades det ut potatis o äpplen att mata 
älgarna med. Melanie o Harald fann varandra det var ett 
otroligt ”pussande” på Harald o Melanie, så det var svårt 
att skiljas. 

Melanie lovade komma nästa år om Harald lovade 
vänta på henne och det lät som han sa ja.

Det var en fantastisk resa, tack Mona o Yngve.

Så var det söndag och dags för hemfärd återigen var 
helgen alldeles för kort.

Bild & text:
Jan-Erik, Gun, Maja och Melanie

Under eftermiddagen kunde alla handla i Henrikssons 
butik, som hade ”klubbrabatt” under helgen. På lördags 
kvällen bjöd familjen Henriksson med personal på 
grillbuffé.

Stort tack till arrangerande familjer samt Henrikssons 
husvagnar.

Text & bild: Jan-Erik Andersson

Resan till Storebro 
och Melanies blivande 

”pojkvän” Harald
Spänningen var stor när vi, Melanie, Maja, Jan-Erik o 

Gun, startade våran resa mot älgsafarin hos Region Öst. 
Första stoppet blev Söderköping och Smultronställets 
glassbar, en tradition vi startade med May-Britt o Leif för 
några år sedan. 

Efter en jätteglass åkte vi vidare mot Yxningens camping. 
Där väntade May-Britt o Leif på oss. Senare anslöt också 
familjen Hillerström. Eftersom det var kräftsäsong så blev 
det kräftfest på kvällen.

Nästa dag styrde tre ekipage kosan mot Storebro där 
blev vi mottagna av Yngve o Mona som hade ordnat en 
fin uppställningsplats på Idrottsföreningens mark. På 
kvällen bjöds det på kaffe o smörgås i klubbstugan och 
givetvis ett ”årlotteri” med fina priser. Tiden går fort när 
man har trevligt vips var det sovdags, för vi skulle upp 
tidigt nästa morgon och dejta älgarna.
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Fortsättning på semester som gick fel.

Tunneln passeras i rask takt och äntligen så är vi i 
Danmark. Det är tredje gången som man verkligen känner 
att man är i ett annat klimat, det är något speciellt med 
sundet mellan Sverige och Danmark som gör att luften är 
så mycket svalare på Sverigesidan.

Nåväl glada i hågen fortsätter vi färden mot Puttgarden 
och ca 10 minuter senare så tänds det en ilsken gul lampa 
i bilens varningsdisplay. Usch vad skrajsen man blir. In på 
första bästa rastplats, kollar upp i instruktionsboken vad 
det kan tänkas betyda.
 – ”Motorelektronik störning” ja vad är det, kan ju i princip 
vara vad som helst.

Slänger oss på telefonen och får då ett besked att den 
lampan har tänts förut och varit inne på märkesverkstan 
2 gånger förut för denna störning, dock så har lampan 
slocknat bägge gångerna på väg till verkstaden så de har 
inte kontrollerat bilens datalogg fick jag reda på. Fastän 
man har gjort rent gasspjället.

Lugnar mig lite och vi fortsätter färden söderut och 
hoppas på att lampan ska slockna under körningen, 
förlorade väl en timmes körtid söderut på detta
Kommer ned till Rödby och färjeterminalen och kikar lite 
på reklamen på storbildsteven.

Strax kommer färjan i hamn och vi kan påbörja vår allra 
första körning ombord. Pirrigt värre och alla möjliga bilder 
far runt i skallen på en på hur man lyckas smasha vagnen i 
både bogvisir och utskjutande rör som det brukar vara på 
bildäck, men det går ju jättelätt att köra ombord, oroade 
mig alldeles i onödan för detta. Ut ur bilen fort som attan 
upp på restaurangdäck för att käka, och det är redan fullt, 
så det blir en smått fantastisk sen lunch bestående av korv 
med bröd samt en sandwich till mig. Efter ca 45 minuter 
så är vi i Puttgarden och rullar lika lekande lätt av som vi 
rullade ombord.

Lampan i bilen lyser fortfarande ilsket gult. Tankarna 
vandrar vidare i alla möjliga skräckscenarion om vad som 
kommer att hända på väg mot Italien. Färden fortsätter 
förbi Lübeck och mot Hamburg och ett par köer hinner vi 
med, lite underligt på en söndag tycker jag. Bland annat 
en husvagn som ligger på taket framför bilen.
Efter 2 timmar så börjar vi bli hungriga och trötta så nu 
börjar det bli dags att hitta campingar.

Lugnt, tänker jag och slår på Mio’n gps:en, -”Va katten” 
inget syns, det är som en annan simpel gps. Hittar inte ens 
restauranger. Finns ju inget i den.  Nu funderar jag argt 
på om det råkar vara så att resten av kartorna för Europa  
ligger hemma på dvd-skivan som följde med köpet, 
konstigt ändå tänkte jag, för adresserna finns ju.

Jaha, färden fortsätter, om än väldigt irriterat i bilen och 
vi stannar till vid en rastplats med bensinmack och kollar i 
den vanliga kartan. Lättare sagt än gjort. Det var ju i sådan 
skala så man kunde lika gärna har ritat hela Tyskland på 
en sida, ännu mer irriterat i bilen.

Jag bestämmer mig för att gå in på macken för att köpa 
mig en karta, tar med mig stor-grabben och vi kommer in 
på macken och ser en vägg full med kartor, Jippi tänker 
jag, bläddrar mig fram till en liten klassisk karta som man 
ska veckla ut för att få lite överblick.

Försöker läsa den och ser inga campningar i den heller.   
Nu bestämmer jag mig för att gå fram till kassan och fråga 
efter någon camping.      

Då händer det, ska bara veckla in kartan igen och jag 
halkar lite lätt med högerhandens långfinger som jag har 
hållit upp en del utav kartan med.

Först så faller kartan säkert 6-7 sidor ned för att 
slutligen vecklas ut som en Dagens nyheter modell äldre 
av jätteformat, hur penibelt var inte det här då. Turist- 
javisst! Där står man med en omöjlig karta som omöjligt 
vill vara till lags och vecklas ihop. Det går fasiken inte att 
veckla ihop den lite snyggt och diskret.  Känner mig så 
liten, i alla fall skulle ha varit lika liten som en mus i just 
det tillfället. Istället står man och fumlar och viker, högt 
prasslande med en omöjlig karta på en mack i Tyskland 
som turist med en ilsken lysande gul lampa i bilen och 
irriterad familj som är dessutom är på svältningsgränsen, 
så vill de antyda i fall. 

Tillbaka till bilen för att kika närmare på kartan 
som hittills har lästs av stor-grabben och frugan och 
nu måste det ändå stå något. In i registret och hittade 
symbolförklaringen. Det ska finnas utmärkt var det finns 
campningar. Så hittar jag konstiga blåa punkter med vid 
varje avfart i kartan. Kan det tänkas vara det som jag tror 
att de är, avfartsnummer. Hittar en tältsymbol i karta 
söder om Hamburg, avfart 43 och precis bredvid ska det 
ligga en camping. In i bilen och färden fortsätter söderut. 
Och mycket riktigt, de blåa punkterna i kartan med siffror 
betyder avfartsnummer. Nummer 40, 41 och 42 kommer 
och nummer 43 känns väldigt avlägsen nu.

Till slut så dyker den upp, kastar mig av Autobahn 
där vi konstaterat att de kör som galningar, säkert långt 
över 200 km/h och bara ett par meter bakom varandra, 
inte undra på att när det sker olyckor så sker det så stora 
olyckor, de hinner ju inte stanna. Avfarten tar slut snabbt 
och en liten skylt talar om att det ska finnas en camping 
till höger ca 1km längre bort.
 – “Äntligen!” utbrister hela familjen.

Klockan är nu ca 20:30 och man ser hur de tittar på mig 
med sina hungriga blickar som jag vore en skinka eller en 
grillad kyckling. Sen kommer en liten infart till campingen 
till höger, som jag missar så klart. Bara att vända lite 
längre fram och köra tillbaka. Lagom stressad nu. Håller 
tummarna och hoppas på att det finns plats. Frågar lite på 
knagglig engelska, nu kommer ju skolengelskan till pass 
igen. “ Do you have any free pitches with electricity left?
-“Oh yes”, får vi till svar! 

Dessa två ord var som en ankare som släppte från 
bröstet och jag sa att jag tar gärna en plats. Blev anvisad 
en plats och frågar om det är ok att betala i förskott då vi 
inte vet vilken tid vi åker iväg, det kan ju bli tidigt, vi är ju 
på väg till Italien. Får ett lånekort som öppnar bommarna 
mot en deposition på 20 euro, helt okej tycker jag. Backar 
in på tomten snabbt och elegant, och river ut grejerna ut 
vagnen, bord, stolar nästan flyger ut.

Efter ca 2 minuter så märker ja hur fuktigt det är i 
luften, kläderna verkligen klibbar fast på kroppen. Kollar 
temperaturen i bilens utetermometer, jösses +31C.

Gör i ordning lite kvällsmat och barnen får leka litet 
lätt innan det är dags för att sova. Vi nattar barnen och de 
somnar på några minuter. Jag och frugan sätter oss utanför 
vagnen för att svalka oss litet så gott det går med var sin 
kall dricka. Läser kartboken lite och försöker planera 
morgondagens sträcka lite, fast det är ju en väldigt ilsken 
gul lampa som lyser i bilen.      
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Lägger kartboken på bordet och vi pratar igenom om 
morgondagen och vi beslutar oss att ringa igen om lampan 
för att försäkra oss om att det inte kan bli värre, för bilen 
går ju som vanligt i 80 km/h med vagn efter. 

Flyttar på kartboken för att kika lite i den och ser 
fuktfläcken på plastbordet där kartboken legat. Fy katten 
vad äckligt fuktigt det är. Nu är klockan närmare midnatt 
och vi går och lägger oss. Vaknar upp vid 7 och frugan 
klampar in i vagnen, hon har varit uppe ett bra tag redan. 
Vi gör i ordning frukosten och skickar iväg barnen på 
lite lek. Vi upptäcker hur fin och vacker denna camping, 
Brunautal am See, som den heter, är. Vi hade knappast tid 
eller ork att kika omkring i går kväll.

En vacker liten bäck med strömmande vatten och 
decimeterstora fiskar simmar i stim igenom gräskanterna. 
Kortidscampare på ena sidan bäcken och långtids på 
bortre sidan över en vacker träbro. En liten idyll visar det 
sig att vara. Så kom ihåg avfart 43 söder om Hamburg.Väg 
A7 Vad staden heter, ja vad kan den heta? (Bispingen)
 I alla fall i perfekt avstånd ifrån Puttgarden för ett första 
stopp på väg söderut.

Fin service, med tvättmöjligheter av kläder och sig själv, 
varmvatten ingår i avgiften på ca €23. Vi kommer fram 
till att vi gillar denna camping och dess lugn. Här skulle 
man ju kunna campa en längre tid. Efter många samtal till 
Sverige och kontakt med Bilia så och stor beslutsångest 
så kommer vi fram till att ta det säkra för det osäkra och 
avbryta Italiensemstern och återvända mot Sverige och 
hoppas på att lampan ska slockna, humöret är väl sisådär 
hos samtliga, vi hade ju verkligen sett fram emot denna 
semester vid ett bad-paradis.

Packar ihop sakerna med vemod och checkar ut.
Passar på att fråga om det är okej att nämna detta på 
internetforum för campare och de säger javisst självklart. 
Lämnar Internetadressen www.husvagnsforum.com och 
säger att det dröjer ett par veckor innan jag skriver in.
Färden vänder hemåt. Mot Sverige som vi bara nyss hade 
lämnat. Får ett telefonsamtal ifrån Volvo Sverige om att vi 
är välkomna till Volvo i Lübeck för rådgivning av bilen, 
sagt och gjort så styr vi dit.

Kastar ett öga på utomhustemperaturen just nu. +36c. 
Och klockan är inte ens 12 ännu. Fy katten. Det är hett. 
Otroligt hett. Tur att man har luftkonditionering i bilen. 
För utan hade det aldrig gått så här långt ens. Hittar gatan 
i navigatorn i Lübeck till Volvo (konstigt att adresserna 
finns) och efter ca timme kommer vi fram. Volvo låg 
precis vid motorvägen. Kliver ut ur bien och slås nästan 
in i bilen igen utav värmen. Jisses! Att det kan vara så här 
varmt och fuktigt, det är helt otroligt. 

Får väldig snabb hjälp på kundmottagningen, det är 
något helt annat än hemma i Stockholm där säljarna och 
service personal sår i klungor och diskuterar kvällens 
fotbollsmatch. Kanske har de ett annat lönesystem i 
Tyskland. 

Nåväl, nog om det. Servicemannen rekommenderar 
starkt att byta serviceanläggning i Sverige och få en annan 
åsikt om bilens kondition. Det gör att vi vill fortsätta hem 
och kolla upp bilen, vi tackar vänligt, tyvärr hann jag 
aldrig få hans namn innan vi åkte iväg.    

Kunde ju varit trevligt att skicka en uppskattande present 
som tack till butiken för den fantastiska serviceandan de 
har. Kör vidare mot Puttgarden igen och kommer fram 
relativt snabbt tycker jag.

Nu ska det handlas i Bordershop. Det är ett enormt 
varuhus precis vid färjeterminalen som innehåller alkohol 
och godis i fyra våningsplan. Tänk dig en Ålandsfärja med 
bara dessa varor. Helt enormt.

Efter lite handlande av “godis” av olika slag till de små 
och stora i familjen så beger vi oss mot färjeläget där vi får 
vänta en halvtimme innan färjan kommer. Även denna 
gång går det jättesmidigt att köra ombord fastän vi kör 
upp på övre däck denna gång, med husvagn.

In snabbt igen och hittar restaurangen direkt igen och 
denna gång så hinner vi faktiskt ställa oss i matkön.
Får maten och betalar och då ser vi att alla bord är 
upptagna av sittande personer utan mat.

Alltså hur katten tänker man? Man sätter hälften av 
familjen vid ett bord, medan andra hälften köar för mat, 
efter oss. Det är ju bara det att de får ju sin mat efter oss 
och vi vill ju äta före dem, för att kunna lämna plats åt 
andra. Nu lyckas vi klämma in oss på ett litet bord och 
äta upp pastan med bolognesesåsen. Efter ett tag så är det 
dags att köra av båten och även denna gång så går det 
smidigt.

Nu bär det av från Rödby mot Köpenhamn i rasande 
fart. Vi hade planerat att besöka en Volvo verkstad i 
Malmö direkt på morgonen så funderade lite på en 
kanonfin camping vid Ishöj precis utanför Köpenhamn. 
Efter ca 2½ timmes bilresa igenom Danmark så kommer 
vi fram till Ishöj och kör mot Tangloppens camping längst 
ut på udden och chansar på att de har en plats.

Tyvärr, det är fullt fick jag till svar likaså campingen 
cirka en kilometer innan Tangloppen.Vad göra? 

Nu är det bråda tider. Måste ju ha en plats att sova på. 
Kör ner till havet och badet och låter familjen gå ner för att 
sträcka på benen samt plaska lite i vattnet.

Slår lite i navigatorn i hopp om att hitta något. Döm 
om min förvåning så hittar den en massa campingar runt 
omkring.

Beslutsångest. Försöka chansa på en camping här 
vid Köpenhamn eller på andra sidan av bron. Familjen 
kommer tillbaka glada och lite spring i benen. Nu bär det 
av, mot Sverige. Beslutar mig att chansa lite och hoppas 
på en plats, annars blir det fricamping. Vad händer nu? 
Jo, lampjäveln som så ilsket stirrat en i ansiktet i mer än 70 
mil slocknar. Hur irriterande är inte det då?

Hoppas på att det finns i bilens logg om vad som skett.
Äntligen ser vi bron och kör på, hittar Sibbarps camping i 
navigatorn och vi ringer dit så fort det står Telia i mobilen 
när vi passerar på Öresundsbron.

Yes! En ledig plats kvar med el får vi till svar, den vill vi 
självklart ha.  Checkar in och får en lätt plats att backa in 
på, tack och lov. Efter en stund så slås vi av hur stor denna 
camping är, Sibbarps eller Malmö city camping som den 
också kallas. Standarden är helt okej och rent och helt är 
det. Det syns ju att det är använt men inte slitet på något 
vis. Får vi tillfälle som kommer vi gärna tillbaka hit. Eller 
har det som en startplats inför en nästa resa.

Fortsättning i nästa nummer.

Text: The Larzen Family



Generellt gäller att medlemkortet 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. 
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 Qvickstop
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.
X 42 Voxnadalens Kanot & Camping, Voxnabruk, 20 %,
10 % på övrigt.
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 Period: C, D ges följande rabatt:
2 vuxna inkl, plats och el. DKK 200:-/ per dygn.
Period: A, B ges inga 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

Haninge,
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

Munkedal,
Arctic Fritid AB
0524-494 80

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

Husvagns-Specialisten i
Uppsala
018-13 09 20

Lidköping,
TTW Europe AB
0510-48 90 40

Malmö/Arlöv,
Skånes Husvagnscentrum
040-43 60 30 

Ljungskile,
Backamo Husvagnscenter AB 
0522-234 40

Sisjön,
Campia AB
031-795 12 93 

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


