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Nu går vi mot ljusare tider, vi som inte vintercampar 
börjar vänta på våren som alltid vid denna tidpunkt.

Region Väst har jobbat för fullt med årsmötet i Vårgårda 
och vårt 30-årsjubileum. Så boka in helgen 29 maj – 1 juni 
mer information finns i tidningen.  Det är inte bara vi som 
har jubileum utan Solifer firar 50- årsjubileum, också det 
kommer att uppmärksammas på årsmötet. 

Sommaren försvinner så fort och vips så är det september 
och dags för Elmia 11-14 september en mässa som är kul 
att gå på även om man inte ska byta vagn eller bil. För att 
inte tala om hur trevligt vi har i Soliferbyn dessa dagar.

Som ni säkert sett så håller vi på med nya hemsidan som 
sakta, men säkert tar den form. Jag hoppas alla kommit in 
på den, om ni inte lyckats hör av er till kansliet eller mig 
så ska vi hjälpa er.

I samband med hemsidan tar form så ska vi även byta 
mejladresser till en del i styrelse. Detta gör vi för att 
mejladressen inte skall vara personbunden utan slutar jag 
som ordförande, så skall ändå samma mejladress finnas 
kvar. 

Jag har tjuvstartat så ni kan nå mig på ordforande@
clubsolifer.se i nästa nr kommer fler nya adresser.

När ni får tidningen i lådan har Caravan Stockholm 
husvagn och husbilsmässa i Kista varit. När man 
besökt den då känns det som snart är våren här. Solifer 
presenterade en  jubileumsvagn på Elmia 560 MH, nu ska 
man visa jubileumsbilen 715S. Det ska bli spännande och 
se.

Till sist vill jag önska er alla en skön vår och hoppas vi 
ses på årsmötet.

Gun Andersson
ordförande



REGIONORDFÖRANDE

Region MITT kontaktfamiljer

Rune Modin                                         U   156
Ragnaröksgatan 36                              Tel: 021-204 73
723 55 VÄSTERÅS                               Mobil: 070-509 58 30
 
Arne Grahn                                           S 4103
Åkervägen 23                                       Tel: 054-52 44 00
663 40 HAMMARÖ                             Mobil: 070-601 61 92

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 ontaktfamiljer

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
Nämdemansgatan 15                           Tel: 0140-56219
573 35 TRANÅS                                    Mobil: 070-524 70 65       

Lena & Arne Wilhelmsson                  H 4017
Knöppeltorp 107                                   Tel: 0480-631 31
380 31 LÄCKEBY                                  Mobil: 070-597 31 31

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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Styrelsen Club Solifer S 2013/14

  

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

Vice ordförane
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
Rymdgatan 81                                        Tel: 08-591 189 15    
195 58 MÄRSTA                                    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: 070-600 74 92
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: lkmw48@gmail.com

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

Ledamot
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
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ÖST.s
TRÄFFAR 2014

Fisketräffen på 
Källbuktens camping den 5 - 8 juni 

Det har beslutats att
 region Öst och Mitt skall fortsätta att 

annonsera fisketräffen i St: Anna som en 
gemensam träff. Skillnaden är att vi endast tar 
upp anmälningar så vi kan meddela camping- 

värden, hur många som kommer. 

Välkomstknytis den 5 på kvällen och 
gemensamt strömmingsbord

 på lördagen blir det som vanligt, 
i övrigt inget program bara fiske.

Anmälan kan Ni göra senast den 25 Maj till: 
May-Britt & Leif Brusman på Tel: 0121-210 66 

Mobil: 070 -811 06 66 eller till 070-207 45 53

Ölands skördefest 2014

Alla är välkomna till Öland 
på skördefest den 25-28 September

som vi tidigare meddelat samlas vi vid
 Algutsrums IF. Ett begränsat antal platser finns till vårt 

förfogande så det är bra om ni anmäler er tidigt, 
10- 12 ekipage kan vi få in. 

Priset på träffen är ej bestämt i skrivande stund. 
Anmälan gör ni senast den 14 september till:

Lena & Arne Wilhelmsson 
 Tel: 0480-631 31 

                                Mobil: 070-849 48 78 
                                Mobil: 070-597 31 31 

eller e-post: arle.knoppletorp@telia.com 

Så kan det gå!

Kalle var dödstrött på att gå till jobbet varje dag medans 
hans fru bara var hemma. Han ville att hon skulle 
förstå vad han tvingades genomlida så han bad till gud:  

-Kära gud, jag går till jobbet varje dag och sliter i 8 
timmar när min fru bara är hemma. Jag vill att hon 
ska förstå vad jag behöver genomlida så snälla låt 
hennes kropp byta plats med min för en dag. Amen.  
Gud i sin gränslösa visdom lät så ske.  

Nästa morgon vaknade Kalle som kvinna, han gick upp 
gjorde ordning frukost, gick ut med hunden, väckte barnen, 
tog fram deras kläder, packade deras lunch och körde 
dem till skolan. Han körde sedan tillbaka hem, hämtade 
kemtvätten och stannade till vid banken för att ta ut pengar 
och körde vidare till stormarknaden för att handla mat.  

Väl hemma satte han in all mat, gjorde rent kattens låda 
och gick ut med hunden. Klockan var nu redan 13.00 så 
han skyndade sig att bädda sängarna, slänga in en tvätt, 
damma lite och sopa av köksgolvet. Han körde sedan till 
skolan och hämtade barnen, hamnade i en argumentation 
med dem om läxböckerna som de glömt kvar i skolan.  

När de slutligen kom hem efter några rundor tillbaka 
till skolan, satte han fram mjölk och smörgås och såg 
till att barnen satte sig med läxorna. Under tiden tog 
han fram strykbrädan och tittade på TV samtidigt.  

Klockan hade nu blivit 16.30 och det var dags göra 
i ordning middagen. Efter de hade ätit plockade 
han av bordet, gjorde rent i köket och startade 
diskmaskinen. Medans hans partner gick ut med  
hunden hällde han upp ett bad till barnen vek ihop och 
lade in tvätten och såg sedan till att barnen kom i säng.  

Klockan 21.00 var han helt slut och fast hans 
dagliga sysslor inte var helt klara, gick han till sängs 
där hans partner förväntade sig en kärleksstund.  

Nästa morgon vaknade han, knäböjde 
omedelbart vid sängen och bad till gud:  
-Snälla, snälla gud, låt oss byta tillbaka, det 
var fel av mig att vara avundsjuk för att min 
fru har möjlighet att vara hemma på dagarna.  
Gud i sin gränslösa visdom svarade:  
-Jag känner att du har lärt dig en läxa och byter gärna 
tillbaka, men du får vänta i 9 månader eftersom du blev 
gravid i går kväll...
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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.

www.macmoller.se
Mälardalens Caravan Center AB

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

MÄLARDALENsMÄLARDALENs
TRÄFFAR 2014

Mälardalens årsmöte
16-18 maj

Mälardalens årsmöte kommer gå av stapeln på 
Mariefreds Camping. 

Anmälan till Gun & Jan-Erik Andersson
Tel: 08-532 572 26,  070-746 31 35

E-post: clubsolifer@gmail.com

Mälardalens rally

I år är rallyt på norra sidan 
av fjollträsk i augusti. 

Och arrangeras av familjerna 
Hultgren, Olsson och Sundell.

Mera information kommer i nästa tidning.

Ärtsoppa i Grisslehamn
Mera information i nästa tidning.
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Club Solifer hälsar nya
medlemmar välkomna!

O  4399 Vadstedt Marianne
              & Patulski Rickard                                  HEDEKAS
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VARDAGAR 9-18 • LÖRDAGAR 11-15 • SÖNDAGAR 11-15
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SYDs
TRÄFFAR 2014

MITT.s
TRÄFFAR 2014

Gränsträffen
Kommer att arrangeras i 

Danmark den 5/9-7/9.
Den äger rum på Själland.

Mer information 
kommer senare.

Fisketräffen på 
Källbuktens camping

 den 5 -8 juni

Det har beslutats att 
region Mitt och Öst skall fortsätta 

att annonsera fisketräffen i St: Anna som en 
gemensam träff. Skillnaden är att vi endast tar 
upp anmälningar så vi kan meddela camping 

värden hur många som kommer.

 Välkomstknytis den 5 på kvällen och 
gemensamt strömmingsbord 

på lördagen blir det som vanligt, 
i övrigt inget program bara fiske.

Anmälan kan ni göra senast den 25 Maj till: 
Ingrid & Rune Modin Tel: 021-204 73 

                                       Mobil: 070 509 58 30 
eller till:

    Inger & Arne Grahn   Tel: 054-52 44 00 
                                       Mobil: 070-601 61 92
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Serviceställen i Sverige 

                                            
Kämpes Husvagnsservice  Allbogatan 55  342 30 Alvesta              Tel: 0472-109 50 
Svensk Camping & Fritid AB Selaövägen 1  124 40 Bandhagen       Tel: 08-749 33 88 
Engströms Rep & Transmission Timmrvägen 9 917 31 Dorotea             Tel: 070-237 98 48 
Haninge CampService AB  Markörgatan 3 136 44 Handen             Tel: 08-120 17 120 
Höörs Husvagn & Fritid AB  Frostvallsvägen  243 23 Höör                  Tel: 0413-233 30 
Scandinavian caravan center AB Rådalsvägen 8 653 50 Karlstad            Tel: 054-53 36 60 
Husvagnscentrum i Kvibille AB Biskopstorp Skogsgård 111 305 76 Kvibille            Tel: 035-565 60  
HG Service   Änghagsgatan 11 531 40 Lidköping        Tel: 070-779 67 10 
Husvagnshuset i Mölndal AB Neongatan 5  431 53 Mölndal           Tel: 031-87 84 80 
Montera West AB  Gunnebogatan 53 431 66 Mölndal           Tel: 0320-910 30 
Husvagnsverkstan Dick Wiman Importgatan 43 602 28 Norrköping     Tel: 011-10 29 90 
Servicegaraget  Nygårdvägen 2 891 51 Örnsköldsvik Tel: 0660-540 80 
Vippens Husvagnsservice  Borbosgatan 7  794 30 Orsa                  Tel: 070-576 88 68 
AB Bröderna Lindgrens Bilverstad Tjärnvägen 38  931 61 Skellefteå        Tel: 0910-371 44 
Stentorps Husvagnsservice AB Hantverkaregatan 32 520 50 Stenstorp         Tel: 0500-450 656 
Dag Service AB  Axvägen 4  853 53 Sundsvall        Tel: 060-120 513 
Bosses Husbil-& Husvagnsservice Industrigatan 16 233 51 Svedala            Tel: 040-29 87 29 
R.A Husvagnsservice  Ilnestorpsvägen 458 298 91 Tollarp             Tel: 070-560 23 40 
Husvagnsspecialisten i Uppsala AB Ullforsgatan 11 752 28 Uppsala            Tel: 08 594 112 20 
Husvagnscenter i Växjö AB  Stora Räppenvägen 352 50 Växjö              Tel: 0470-690 57 
Varbergs Husvagnsservice  Derome  430 20 Veddige           Tel: 0340-311 20 
 

Även de som är återförsäljare för Solifer har service och utför garantijobb 
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Adventsträff 
15-17 november 2013

Jag tog ledigt halva fredagen och blev hämtad av make 
och hund med husvagn för att åka till Filsbäck utanför 
Lidköping för traditionsenlig adventsträff. En fika i 
vagnen innan det var dags att träffas i lokalen för att bli 
bjudna på grillad korv. Vi hade tur som fick vara inne i 
lokalen, det var värre för de stackare som skulle stå ute i 
ösregnet för att förse oss andra med grillade korvar. 

Lördagen var det fria aktiviteter. Några åkte till 
julmarknad i Hällekis, medan Maggan, Benny, Sven och 
jag åkte till Lidköping för vanlig torgmarknad samt för 
att inhandla en morgonrock till Benny. Som vanligt hade 
man med sig en del ”bra att ha” när man kom tillbaka till 
husvagnen. Klockan 15 var det dags för styrelsemöte i vår 
husvagn. De viktigaste punkterna på dagordningen var 
naturligtvis årsmötet 2014 och kommande träffar 2014. 
Flera medlemmar kom och gick för att rapportera om sina 
punkter. Det här kommer att bli ett kul husvagnsår – det 
känner jag på mig!

Klockan 18 samlades vi i lokalen och en stund senare 
öppnades dörren in till julbordet. Som vanligt var det 
mycket mat och god mat så ingen behövde gå hungrig 
därifrån.

Precis som förra året var det snapsvisor med jultema. 
I år lyckades inte Frank få alla att sjunga men några var 
modiga. Själv hade jag lyckats pricka in en förkylning 
igen så jag avstod. 

Vi skulle ha ett ”litet” lotteri, men förmodligen hade 
de flesta varit och handlat under dagen så det tog en bra 
stund innan alla lotterivinster var utdelade. Vi fick sista 
vinsten, ett rivjärn! Eftersom Sven anser att han redan har 
ett i familjen är nog risken ganska stor att det vi vann finns 
med bland vinsterna nästa gång…… 

Som vanligt gick en helg med Soliferträff alldeles för 
fort. Jag tror att det är något mystiskt med tiden för just 
de helgerna känns som de går fortare än vanliga helger. 
Några drog sig hemåt under morgonen och förmiddagen. 
Vi som var kvar träffades i lokalen för en avskedsfika. 

Nu kryper jag in i min lya och längtar till våren. Vintern 
är inte min favorit årstid så hoppas den går fort.

Hoppas vi ses i Vårgårda.

O2063 Anette Borg

Dansbandsvecka
Två Solifervagnar från öst gav sig i väg till 

dansbandsveckan i Malung. I den ena vagnen Ingrid och 
Conny, och i den andra Solvig och K-G. Drog i väg tisdag 
nionde juli, för att ha god tid på oss. Första stoppet blev 
Hammarsundet, fin utsikt med god fika. Åkte vidare 
mot Laxsjöarna stannade vid Ristjärns rastplats för en 
bensträckare. Solvig hittade hjortron, efter ytterligare 
mil var det dags att fylla magarna. Hittade en plats med 
många långtradare, klev in i vagnen för att laga mat. Då 
hör vi Conny svära utanför. Nu har jag fått jobb, däcket 
har blivit snedslitet, stålcorden är framme. Himla tur att 
han kollade reservhjulet innan vi åkte. Nu var det bara för 
Conny och K-G att kavla upp ärmarna. Mätta och glada 
fortsatta vi mot Värmland, närmare bestämt Ransäter där 
vi övernattade. Conny ringer en däckfirma i Ekshärad som 
kunde fixa två nya däck. Under väntetiden gjorde vi besök 
på hantverksgatan, fin hemslöjd. Tittade även på kyrkan, 
och alla smidda järnkors på gravarna. Resan fortsatte med 
nya sulor på vagnen. Tog in på Bullsjöns camping i Malung 
en natt. Fick tips om att det öppnades en tillfällig camping 
vid ishallen, kanonplats med gräsmatta och el, samt dusch 
och toa. Allt blev bättre än vi hade tänkt oss. Nu hade vi 
några dagar innan det började. Bland annat besökte vi 
en levande fäbod. Väldigt  intressant, närkontakt med 

djuren kan man säga. När 
vi fikade hoppade getterna 
upp på bordet. 

Till slut var det sex 
killingar som ville smaka 
både kaffe och bullar, 
underbar dag. 

En eftermiddag var det diverse tävlingar, bestående av 
yxkastning, stockhuggning samt balansering på flytande 
stock i älven, även förekom folkdans. Besökte badplatser, 
många loppis och garnbodar. Vi hade mycket trevligt 
tillsammans. 
På söndagen inleddes dansbandsveckan, dans sju kvällar 

på sex stora banor, tolv 
orkestrar varje kväll, 
fin musik av de bästa 
dansbanden.Veckan 
avslutades med stort 
musikfyrverkeri.   

Underbar vecka 
både med nöjen och 
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vädermässigt. 
Nu var det dags att packa ihop, våra vägar skiljdes, K-G 
och Solvig åkte hemåt, Conny och Ingrid besökte en son 
med familj i Leksand. 
En vecka att minnas ihop med GOA VÄNNER !

E4246 Solvig och K-G
F95     Ingrid och Conny

VÄST.s
TRÄFFAR 2014

Region Västs årsmöte 
 

hålls på Tånga Hed camping i Vårgårda den 30 april 
– 4 maj 2014. 

Årsmötet hålls lördag 3 maj. På fredagen bjuder 
klubben på varmrätt, kaffe och kaka. 

Lördag har vi, förutom årsmöte, även ett 
planeringsmöte inför klubbens 30-års jubileum och 
Club Solifer Swedens årsmöte. Vi har tillgång till 

lokal under torsdag – lördag som vi kan samlas och 
umgås i.

Priset för träffen är 150 kr/ekipage + campingavgift 
220:-/natt inklusive el.

Anmälan till Margareta Sernekvist, telefon 0702-39 
94 40, senast 16 april 2014.

Höstträff 

26-28 september, 2 veckor efter Elmia, hålls 
höstträff på Siviks Camping i Lysekil. Vi har tänkt 

oss äta tapas och kanske ta en runda på stan. 
Priset för träffen är 550:-/ekipage. 

Anmälan till Viola och Frank Olsson, tfn 070-531 
43 43, eller Maggan och Benny Pettersson, tfn 0523-

587 14, senast 15 september 2014.

Adventsträff hålls på Billingen i Skövde

Träffen kommer att arrangeras någon gång i 
november. Vi återkommer med besked om vilken 

helg det blir på hemsidan
och i nästa nummer av tidningen.

Pris för camping inklusive el är 550:- kronor för 
helgen. Vad julbordet kostar per kuvert är inte 

fastställt än.

Hoppas vi ses.
Välkomna!
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Club Solifer Sweden
fyller 30 år 2014

Region Väst hälsar er välkomna till riksårsmöte på 
Tånga Heds Camping i Vårgårda den 29 maj – 1 juni 2014.

Campingen har en nyanlagd pool och en lekplats för barnen.
                 För mer information om Tånga heds camping m m kan du gå in på

 www.tangahed.se 

Pris för helgen:
                              Träffkostnad för en person m husvagn:                               780 kr
                              Träffkostnad för två personer m husvagn:                    900 kr
                              Träffkostnad för ytterligare vuxen och 
                              barn över 16 år per person:                                                    250 kr                                  
                               

Mobile Living Group AB bjuder på supé inklusive 2 glas vin eller öl på fredag kväll.
Behöver någon specialmat, meddela arrangörerna detta i samband med anmälan.

Anmälan görs genom inbetalning till bankkonto 8105-9, 934 997 716-6 
Solifer Region Väst. Vi måste ha anmälan senast den 28 april 2014.

Vid anmälan vill vi veta:
Namn och medlemsnummer.	

Antal vuxna och barn till supén.	
Ska du springa/gå terrängloppet, ange namn och ålder.	

Vill ni ha plakett så meddela detta i anmälan.	
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PROGRAM FÖR HELGEN
Torsdag 29 maj       Kl. 10.00      Inkörning                     
                                   Kl. 19.00      Invigning med kaffe, smörgås och underhållning 
                                   (lotteriförsäljning & dragning)

Fredag 30 maj          Kl. 10.00     Terränglopp

                                    Förslag på egen aktivitet
                                         - Radiomuseum
                                         - Cykelmuseum (bröderna Fåglum)
                                         - Ginza
                                         - Gäsene mejeri i Ljung
                                         - Krokstorps lanthandel som har ”allt”
                                        (TV har t o m visat en dokumentärfilm därifrån)
                                        - caféstaden Alingsås
                   
                 Leif Samuelsson, Mobile Living Group Sweden AB, gästar oss under dagen.
                                     
                                     Kl. 19.00     Supé med dans till Henrik Sveder 
                                                          (lotteriförsäljning & dragning).
                                      Ni som var med på Club Solifer Swedens årsmöte i Mariestad 
 minns honom säkert – vi ser fram emot en trevlig kväll.
                                                                              
                                                                              Supé
                                     Förrätt:        Kallrökt lax med pepparrotsgratäng
                                 Varmrätt:        Porterhousestek med hasselbackspotatis och sallad
                                                                                           Kaffe & kaka
Lördag 31 maj           Kl. 14.00      Årsmöte 
                                     Kl. 19.00      Grillknytis (lotteriförsäljning & dragning)

Söndag 1 juni                                 Hemkörning (kör försiktigt!)

Har ni frågor eller funderingar – kontakta:

Margareta Sernekvist, tfn 0702-39 94 40 eller margareta.sernekvist@gmail.com 

Ulrika Gauffin, tfn 0709-32 07 77 eller kajermyr@telia.com 

Välkomna önskar vi i region Väst!

Motion till klubbens årsmöte skall ha inkommit till styrelsen 
före utgången av mars månad.

                                        Sänd dem till Gun Andersson Sländstigen 18, 144 40 Rönninge
Eller till E-post: ordforande@clubsolifer.se
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Resan Finland-Baltikum
Fortsättning

27 juli
Åkt från Pernu mot Riga.Vi 

körde kustvägen men vi såg 
bara skog. In i Lettland. När 
vi kom fram till Riga var det 
mycket trafik.

Det stod nästan helt 
stilla. När vi kom fram till 
campingen fick vi reda på att 

det var Tall Ship Race i staden. Det låg en hel del stora 
skepp vid kajen. Campingen som vi till slut kom fram till  
hetter Riga City Camping. Den verkar trevlig men har ett 
stort minus. Inget varmvatten i disken. 10 min väg till ett 
stort köpcentra. På kvällen stora festligheter med jätte- 
fyrverkeri. Det var 18 mil mellan Pärnu och Riga.

28 juli
Sightseeing med buss och båt runt Riga. Mycket sevärt.

Promenad i Gamla staden som var mycket vacker. Efter 
en lunch med kebab gick vi till marknaden som delvis var 
inne i fem stora zeppelinhangarer. Sedan en promenad 
över den långa bron tillbaka till campingen. Varm och 
solig dag.

29 juli då och då
Start från Riga. Körde fel direkt och hamnade på en 

smal väg som gick till en plats som vi inte vet vad den 
heter.Som tur var träffade vi ett par hjälpsamma damer 
som visade att vi var tvungna att åka tillbaka samma väg 
och börja om från början. Nu gick det bättre och vi kom ut 
på huvudvägen mot Ventspils E22. Campingen kostade 34 
lat. Vägen till Ventspils var delvis ganska bra men ibland 
var det rejält skumpigt. Vägen var ochså mycket rak och 
gick igenom skogar det mesta så den var tråkig 19 mil..

Det var ochså mycket 
vägarbete. Dessutom 
slutade AC att fungera 
så det blev lite grinigt.

Framme i Ventspils 
gick det lätt att hitta 
campingen Piejuras 
Kempings. Campingen 
såg bra ut.
Den låg nära havet. Vi 

tvättade och fick hänga tvätten under markisen på grund 
av att det började regna.

 30 juli
Bil till centrum. Inget stort gamla stan, men en 

prydlig stad. Många koskulpturer och även andra olika 
arrangemang bl.a. blommor och ankare med kättingar. 
Shopping på marknaden där vi köpte en stor påse 
med kantareller som sedan lades på en omelett. Efter 
eftermiddagsvilan blev det en promenad till stranden. 
Regnskurar hela dagen.

31 juli
Betalat campingen 28:80 lat cirka 300 kr. Kört in i Litauen 

där vi för första gången blev stoppade vid gränsen och 
fick visa passen. Vi blev insläppta av en trevlig gränsvakt 
som berättade att det var stickprovskontroller då och då. 
Vägarna var som tidigare bitvis bra och bitvis skumpiga.

Vi såg många storkar efter vägen. Hittade campingen 
i Klaipeda ganska bra. Pajurio Kempigas låg mitt inne i 
skogen men nära havet. Vi betalade 180 litas för två nätter, 
cirka 450 kr. Inne i Klaipeda och shoppade på ett stort 
supermarket. Regnskurar i 22 mil.

1 aug 
Vaknade i solsken. Vi har el, vatten och avlopp på vår 

plats. Vi for in i staden och parkerade på en inhägnad 
P-plats. Promenad runt i gamla stan och floden Dane. 
Handlade små örhängen av bärnsten till våra små 
barnbarn. Åt en god och billig lunch. Soppa-varmrätt-öl-
vatten och kaffe för cirka 100kr för två.

På återvägen in i ett stort köpcentra. Vila och uppladdning 
inför den sista platsen i Baltikum som är Vilnius. 

En promenad ner till den stora stranden där en massa 
människor solade och några tappra badade. Viola 
duschade sedan en iskall dusch.

2 aug
Tidig avresa från Klaipeda. Motorväg hela vägen men 

det var mycket vägarbete. Vi åt en god och billig lunch på 
vägen. Potatispannkakor med lax. När vi kom fram till 
Vilnius hade vi stora problem att hitts campingen. Vi fick 
hjälp av en man på en mack där vi fick köpa en ordentlig 
karta. Sedan gick det bra. När vi äntligen hade trasslat oss 
fram till campingen fick vi ta en rejäl whisky.

Sol moln. Campingen hade stora gräsytor och alla  
serviceinrättningar fanns i container. Camp kostnad 144 
litas för två nätter. Vägen var 22 mil.

3 aug
Buss till centralstationen. Sedan promenad genom 

gamla staden som var mycket vacker. Vid katedralstorget 
tog vi en 
sightseeingbuss 
där vi guidades 
av en norsk röst. 
En bra tur. Sedan  
italiensk pizza och 
buss tillbaka till 
campingen.  Bil till 
en supermarket som 
låg nära det stora 

TV-tornet. Sista shoppingen i Baltikum.    



     Vi köpte kött som såg bra ut men det visade sig att det 
gick inte att grilla. Typ högrev. Det blev kassler på grillen 
istället.

4 aug 
Tidig morgon med start från Vilnius. Inga problem 

att hitta ut ur staden. In i Polen där vi inte såg till några 
gränsvakter. Vi hade tänkt att övernatta på vägen men allt 
flöt på bra så vi ändrade oss och körde vidare ända till 
Sopot där vi campat tidigare. Sopot ligger mellan Gdansk 
och Gdynia. Vägen var bra men ett stycke var smalt och 
mycket skumpigt. Det var också stora träd alldeles intill 
vägkanten. Det blev ungefär 60 mil. Långt men vi kom 
fram.

Campingen som bytt namn till Metropolis låg på samma 
ställe som tidigare men det var många ändringar. Det var 
en hel del stugor och det var nya serviceinrättningar. Vi 
hamnade nära vägen med mycket trafik.

5 aug
Solsken och varmt. Vilodag. Fick för första gången 

använda AC i husvagnen. En kort promenad till stranden 
där det var mycket folk. Betalat campingen 138+16=154 
Zloty.

6 aug 
Färja från Gdynia till Karlskrona 09-19:30. 10 och en 

halv timma. Det var ganska segt. Man kanske skulle ha 
åkt på natten istället men det kostar en del mer. Vi åkte till 
Skönstaviks camping i utkanten av Karlskrona. En trevlig 
bekantskap. Kostade 235:-

7 aug 
Sista delen av resan från Karlskrona över Jönköping 

-Falköping till Fossens camping utanför Uddevalla där vi 
har vår plats. Total körning under resan 307 mil.

SAMMANFATTNING.
VÄGAR. Mycket blandat, ibland mycket bra och ibland 
mycket skumpigt. Ofta långa raksträckor.
CAMPINGAR. Ofta anpassade för husbilar.  
Toaletter och duschar oftast bra. Disk inte bra.
PRISER. Mycket billigt att handla i affärer. Billigt att äta 
ute. Billig bensin.
ÖVRIGT. Trevlig stämning, många storkar efter 
vägarna. Mycket vackra städer.

Bild & Text: Frank Olsson

Det går redan nu 
att beställa biljetter till 

Elmiamässan.
Beställ via: kansli@clubsolifer.se

Älgjakt
Det var två norrmän som varit och jagat älg och de hade skjutit 
en stor tjur. 
När de skulle släpa älgen till bilen gick det väldigt tungt och 
trögt. 
Då kom en svensk förbi och märkte vad norrmännen pysslade 
med och sa: 
- Det skulle gå mycket lättare om ni drog älgen medhårs. 
Norrmännen gjorde som han sa, drog älgen medhårs, och 
märkte att det gick mycket lättare. De drog älgen några minuter 
innan de stannade till och den ene norrmannen sa till sin vän: 
- Den där svensken var inte så smart. Hans knep gör ju att vi 
bara kommer längre ifrån bilen…

Besök hos doktorn

En gammal man i mitten av åttioårsåldern kämpar för att 
komma upp ur soffan och går sedan för att sätta på sig rocken. 
Hans fru frågar, ”Vart ska du?” 
Han : ”Jag ska till doktorn.” 
Hon : ”Varför, är du sjuk?” 
Han : ”Nej, jag ska skaffa mig lite såna där Viagra tabletter.” 
Genast börjar hustrun arbeta sig upp ur gungstolen och och 
även hon sätter på sig kappan. 
Han : ”Vart fan ska du?” 
Hon : ”Jag ska till läkaren, jag med!” 
Han : ”Varför då ?” 
Hon : ”Om du ska börja använda den där rostiga gamla saken, 
så måste jag få en stelkrampssprut a...

Kanske man skulle bygga om 
sin vagn i år.

Club Solifer Nytt                                                                      30 år                                                                                                 15
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Pressmeddelande den 22 Januari 2014
Mobile Living Group Sweden AB 

Solifer lanserar unik och prisvärd jubileumshusbil

2014 firar Solifer 50 år och redan i höstas lanserades särskilda jubileumshusvagnar. Efter stor framgång och efterfrågan 
väljer Solifer att göra en liknande produktlansering tillägnad husbilsanvändarna. På Kistamässan premiärvisas den 
specialframtagna modellen Solifer Finlandia 715 S av vilka de femtio första exemplaren är numrerade för att ytterligare 
uppmärksamma jubileet. 

Likt sina syskon i Solifers Finlandiaserie erbjuder Solifer Finlandia 715 S både funktionella och estetiska finesser samt den 
helintegrerade husbilens alla fördelar i fråga om utrymme och rymd. Exteriörens design är helt unik för Solifer Finlandia 
715 S och är inspirerad av dekoren på Solifers husvagnar som fått en positiv respons för sin moderna stil. 

Planlösningen heter TR LB vilket innebär att husbilen har ett stort badrum längst bak och två separata enkelsängar 
framför. Husbilen härbärgerar sovplatser för totalt fyra personer då två sover gott i en fällsäng ovanför förarhytten. Den 
L-formade sittgruppen inbjuder till sällskap och i köket finns en trelågig gasspis, stor kyl och frys samt diskho. Goda 
förvaringsutrymmen nås genom två utvändiga lastluckor. Som Nordens mest sålda planlösning de senaste tre åren väntas 
husbilen göra succé. 

Solifer Finlandia 715 S passar perfekt till både mor- och farföräldrar som reser med barnbarnen och barnfamiljen som söker en 
prisvärd husbil med gott om badrums- och sällskapsutrymmen. Vi tror att modellen kommer att attrahera förstagångsköparen då den 
ger väldigt mycket husbil för pengarna, dessutom får den köras på B-körkort, säger Rune Finkelsen, produktansvarig Solifer husbilar, 
Mobile Living.

Priset för Solifer Finlandia 715 S är 795 000 SEK*. Då ingår ett unikt jubileumspaket med en gedigen utrustningslista. Från 
utrustningen kan nämnas en behaglig förarhytt med AC, komfortstolar, läderklädd ratt, backkamera och Heki taklucka. 
Dessutom vattenburen värme inklusive golvvärme från Alde. Den 90 liter stora dieseltanken möjliggör längre reseetapper 
utan tankstopp och en stor markis skuggar när husbilen står uppställd. En komplett lista över all utrustning finns på nästa 
sida. Husbilen går även att beställa utan jubileumspaket och heter då Solifer Finlandia 715. Pris 695 000 SEK. 

Tak och golv är glasfiberförstärkta och skyddas därför gentemot skador orsakade av oväder. Motståndskraften är 
många gånger större än den hos takkonstruktioner av aluminium. På bilens undersida utgör glasfibern ett effektivt 
skydd mot stenskott och korrosion från frätande vägsalt. Materialet av polyesterplast och glasfiberväv är lätt, elastiskt 
och motståndskraftigt. Karossens ytterskikt består av vattentät glasfiber och aluminium som står emot inträngande fukt. 
Innanför detta finns XPS, ett högklassigt isolerande material med en finporig yta som är vattenavvisande och samtidigt 
mycket stabil. Istället för den traditionella trästommen används PU-lister för montering av inredning. Detta gör att risken 
för fukt minimeras och att husbilen ges ett optimalt långtidsskydd mot påverkan från den omgivande miljön. 
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Innehåll jubileumsutrustning                                                

Fiat 2,3 MJT; 130 PS                                                
AC i förarhytt 
Elbackspeglar 
Airbag på passagerarsidan 
ESP med traction +
Farthållare 
Läderklädd ratt 
Automatiskt halvljus
Heki taklucka 
Komfortstolar 
Myggnätsdörr 
Bodelsbatteri 95 aGM (underhållsfritt) 
Fjärrkontroll för tältbelysning 
Förberedd för radio inkl. högtalare
Utetermometer 
Stavlampa LED 
LED-belysning i boendedel 
Förberett för SAT, Clima, Solar 
Bodelsdörr med fönster och avfallsbehållare 
Förardörr med elektrisk fönsterhiss
Aluminiumdekor på instrumentpanelen 
Lättmetallfälgar 
90 liter dieseltank 
Markis (5,5 m) 
Backkamera 
Alde vattenburen värmepanna 
Alde vattenburen golvvärme  
Duo Control krocksensor 
Eis-Ex med fjärr-display  
Formsydd matta i boendedelen 
Dörrmatta med logo i förarhytt 
Skydd till kylskåpets ventilationsgaller

Teknisk data 
Fiat 3500 kg light chassi med möjlighet till 3850 
kg 
Chassi   Low frame
Grundfordon   Fiat 
Utvändig längd  7401 mm 
Utvändig bredd  2320 mm 
Utvändig höjd  2700 mm 
Däck   215/70R 15 C 
Axelavstånd   4035 
Motor   2,3 JTD 

forts. teknisk data
Totalvikt                          3500 kg 
Tjänstevikt Solifer Finl. 715 S            3072 kg 
Tjänstevikt Solifer Finl. 715             2960 kg 

Antal bäddplatser   4 
Mått enkelsängar   191 x 81/183 x 81 
ESP med traction +  Ja 
Uppvärmning Solifer Finl. 715 S Alde 3010 
Uppvärmning Solifer Finl. 715  Truma C6002 
Kylskåp    108 l 
Frysfack    11 l 
Vattenkapacitet inkl. beredare  102 l 
Gråvattentank   95 l 
Batteri    95 Ah 
Laddare    18 A
 

*Prisuppgifter 
Sverige (SEK) 
Solifer Finlandia 715 S             795 000 kr 
Solifer Finlandia 715  695 000 kr

Norge (NOK) 
Solifer Finlandia 715 S             849 000 kr 
Solifer Finlandia 715  749 000 kr

Finland (EURO) 
Solifer Finlandia 715 S                89 000 € 
Solifer Finlandia 715     79 000 € 
 

Tillverkaren reserverar sig för eventuella 
förändringar i produktion, pris, lokala avvikelser, 
skillnader mellan länder samt eventuella tryckfel. 

För mer information, vänligen kontakta din 
lokala återförsäljare.



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

AC 36 Jörn Camping Österjörn, Jörn 10 %.
B 17 Grisslehamns Husvagnscamping, 
Grisslehamn 10 %.
Bergby Gård,Konferens & Camping Hallstavik 5 % ,
Grupper om 5 eller 7 vagnar särskild rabatt.
BD 4 Jokkmokks Turistcenter AB, Jokkmokk, 10 %.
D 6 Djulöbadets Camping & Stugby, Katrineholm 7:e dygnet 
fritt. 
E 5 Sörsjöns Vandrarhem & Camping, Norrköping  
(Åby), 10 %.
E 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. Medlem-
skort 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.  
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 %.
Y 7 Flogsta Camping, Bollstabruk 15 %, Boende på cam-
pingen erhåller ett gratisbad/familj.
Z 69 Åkersjöstrand Camping, fiskevatten från Krokom 
till norska gränsen. Campingavgift 25 % men ej under 
juli månad och stor helger.
Gratis el vid dygnscamping.
FC 176 Rigeleje camping. Naturskön camping vid havet mel-
lan Åhus och Kivik. Därför erbjuder vi från och med 2013-08-
15 och till och med 2014-06-19 var fjärde sammanhängande 
natt gratis. Övrigt se vår hemsida: www-rigelejestrand.se
FC 310 Tydingesjöns camping, Broby 10 %, Stuga 10 %.
FC 577 Flammabadets Camping. Knäred

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 övernatt-
ning, ej på el.
Topcamp Feddet ger 25 % rabatt året om på övernattning i 
egen husvagn. Inkl plats och ström året runt.
Mot uppvisande av giltigt medlemsbevis. Rabatten kan inte 
kombineras med andra eventuella rabatter.
Tannisby camping Tversted Strand,Danmark.
ger 15 % rabatt på denna campingavgift. Mot uppvisande 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.
MälarCamp Haninge 10% på tillbehör och reservdelar.
Henrikssons Husvagnar AB, Enköping,12 % på reservdelar.
Husvagnspoolen, Hammarö,10 % på tillbehör och reservde-
lar.
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
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

Handen,
Mälar Camp
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

Svedala,
Skåne Camp
040-29 29 12

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

Falun,
CJ:s Husvagnsservice
023-329 96

Upplands-Väsby
Mälar Camp
08-591 148 00

Ljungskile,
Backamo Husvagnscenter AB 
0522-234 40

Falkenberg,
Hallands Camp
0346-71 44 50 

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

Luleå,
Husvagnscenter AB
0920-166 00

Borlänge,
Dalarna Camp
0243-79 63 00
 

Brunflo,
Fritidsprodukter i Jämtland
063-77 88 99 



 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


