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Nu är det den sista ledaren jag skriver i Club Nytt . Att 
skriva ledaren har varit blandat ibland har man skrivtorka 
en annan gång är det jättelätt att skriva
 

Just nu sitter jag i ett regnigt Amsterdam och skriver. 
Igår var vi och åkte båt på kanalerna i Amsterdam det var 
en upplevelse. Idag skulle vi äta de berömda pannkakorna 
i Amsterdam men just nu regnar det så ingen vill gå ur 
bilen. 

Jag hoppas att många anmäler sig till Interrallyt och 
årsmötet, vi har ju satt slutdatum den sista april men skulle 
man komma på att man kan åka efter sista april kontakta 
mig så försöker vi lösa det. Vi vill ju att så många som 
möjligt ska kunna delta. Det är också ett viktigt årsmöte 
där vi ska besluta hur vi ska driva klubben vidare.

Vi har även flera Elmiabiljetter kvar, den 15/6 lämnar 
jag tillbaka de biljetter som inte är sålda vilket resulterar i 
att vi får mindre antal nästa år och byn minskar.

Klubben har fått ett nytt avtal med Däckteam se vidare 
inne i tidningen.

Jag vill passa på och säga tack för denna tid som 
ordförande, det har varit roligt och givande att vara med 
i klubben. Jag hoppas att klubben lever vidare och att 
det finns medlemmar som kan tänka sig att vara med i 
styrelsen. Som jag tidigare sagt så är det inte betungande 
att sitta i Club Solifers styrelse bara roligt.

Ordförande
Gun Andersson



REGIONORDFÖRANDE

Region MITT kontaktfamiljer            VAKANT

Region MÄLARDALEN
Jan-Olof Smeds                                     B 2464
Skånela 132                                            Tel: 08-590 380 21
195 96 ROSERSBERG                           Mobil: 070-544 32 42

Region VÄST
Margareta Sernekvist                           N 4145 
Rossaredsvägen 525                             Tel: 0300-394 90 
439 72  FJÄRÅS                                      Mobil: 070-239 94 40
           
Region ÖST kontaktfamiljer
May-Britt & Leif Brusman                   E 3633
Storängsgatan 19                                   Mobil: 070.207 45 53
614 32 SÖDERKÖPING                        Mobil: 070-811 06 66

Ingrid & Conny Rehn                          F    95
Nämdemansgatan 15                           Mobil: 076-879 24 65
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                VAKANT
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Styrelsen Club Solifer S 2015/16

  

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
Benny Pettersson                                   O 4310                           
Champinjonstigen 1 B                          Tel: 0523-587 14
456 62 HUNNEBOSTRAND               Mobil: 070-541 66 34                    
e-post:bennyp@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                                     
196 32 KUNGSÄNGEN                        Mobil: 070-600 74 92
e-post: birgitta@hillerstrom.net

Ledamot
Leif Brusman           E 3633
Storängsgatan 19                                   
SÖDERKÖPING                                    Mobil: 070-811 06 66
e-post: leif.brusman@telia.com

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

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

Suppleanter:
B  4100  Jan-Erik Andersson
O 2063  Anette Borg
E  4246  Solvig  Nilsson

Revisorer:
B  100  NilsErik Eriksson
B 1124 Ove Ohlsson
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Club Solifer hälsar nya
medlemmar välkomna!

Inga nya 
medlemmar 

har 
kommit in 
i skrivande 

stund
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ÅRSMÖTE
Club Solifers årsmöte kommer att äga rum under Interrallyt

2016 i Vårgårda.

Lördagen den 16 juli kl. 10:00 
Inga motioner har inkommit, 

däremot ett förslag från stryrelsen se sida 7

Styrelsen
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ÖSTs
TRÄFFAR 2016

MÄLARDALENsMÄLARDALENs
TRÄFFAR 2016

Mälardalen Rally 12 -14 augusti

I år blir det på norra sidan

Anmälan till:
Tord Sjelin 0295-34396,070-6820197
Ingrid Germundsson 08-51240303,

eller 070-7220489
Kerstin Germundsson 08-59142112

Ärtsoppeträff i Grisslehamn

23-25 september

Anmälan till:
Yvonne Hultgren 0176 19956,

eller 070-5299956

Badträff vid Stora Hammarsjön i 
Hultsfred den 19-21 augusti 

Alla är välkomna att komma och delta. 

Vi kommer att bada tunna den 20 på lördagen.
Som vanligt kommer vi att umgås och ha det bra vid 

lägerelden på kvällarna.

Kostnaden för träffen är avgiften för 
camping som är 50: -/dygn

Badtunnans kostnad delas av de badande.

Anmälan vill vi ha senast den 14 augusti.
Ring May-Britt & Leif Brusman

Mobil: 070 207 45 53 eller 070 811 06 66
eller till Ingrid & Conny Rehn på telefon

076 879 24 65 eller 070 524 70 65

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

Som vanligt träffas vi i Algutsrum vid idrottsplatsen.

Priset för träffen är 300kr/ekipage 

Vi har tillgång till toalett, dusch, kök 
och lokal för trevlig samvaro. 

El finns endast för medicinskt bruk 
och kostar 100kr för träffen.

Det är ett begränsat utrymme vi har att tillgå cirka 10- 12 
vagnar, detta medför att först till kvarn principen gäller. 

Sista anmälningsdag 11 september (Elmia helgen)

Ni gör anmälan till: 
Ingrid & Conny Rehn 

Mobil. 070 524 70 65 / 076 879 24 65 
eller till           

May-Britt & Leif Brusman 
Mobil. 070 207 45 53 / 0708 11 06 66

Vägbeskrivning:
Ta av väg 136 mot Algutsrum följ vägen till du passerar 

kyrkan & marknadsplatsen, korsa Törnbottensvägen 
fortsätt till Jordtorpsvägen 9.  Idrottsplatsen 
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Styrelsens förslag till stadgeändringar
Enligt senaste uppgifterna är medlemsantalet nere runt 150 betalande medlemmar. Tillströmningen av nya medlemmar är 
minimal eftersom inga nya husvagnar tillkommer och försäljningen av husbilar är låg. De som ett antal år haft sin Solifer 
och känner sig mogna för att byta, och har bytt till annat fabrikat och lämnar därmed klubben.

Klubben bildades 1984 för att vara en förening för de som hade en Solifer husvagn eller bil, vilket ju också är befäst i 
stadgarnas § 1. Att låta andra, oavsett märke, bli medlemmar är inget alternativ.

Många tidigare medlemmar i klubben uppger dock att de saknar den gemenskap och sammanhållning som varit i klubben. 
Styrelsen vill nu ge dessa möjligheten, dock med vissa begränsningar att fortsätta sitt medlemskap i klubben. 

Nuvarande lydelse:

§ 5 Medlemskap

Medlemskap i klubben vinner ägare av Solifer 
husvagnar och husbilar som vill verka i enlighet 
med dessa stadgar.

Medlemskap kan även medges företag som i sin 
verksamhet har stark anknytning till klubben.

Föreslagen lydelse:

§ 5 Medlemskap

Medlemskap i klubben vinner ägare av Solifer 
husvagnar och husbilar som vill verka i enlighet 
med dessa stadgar.

Tidigare medlem som efter märkesbyte
eller inte har kvar sin husvagn/husbil och vill
kvarstå i klubben, kan göra detta. För denne 
gäller dock inte stadgarnas §§ 3, andra och 
tredje styckena, 9, 10, 13, 15 och 20.

Medlemskap kan även medges företag som i sin 
verksamhet har stark anknytning till klubben.

När klubben var som störst fanns det skäl att låta så många regioner som möjligt ha representanter i klubbstyrelsen. Idag, 
när klubben i stort endast består av tre regioner finns anledning att banta ner styrelsen till ett mindre antal. Förslag om 
detta läggs nedan!

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse:

 § 9 Styrelsen

Klubbens styrelse skall bestå av minst sju 
(7), högst elva (11) ledamöter. För ledamöter 
i styrelsen skall minst fem (5), högst nio (9) 
suppleanter väljas och vilka inträder i styrelsen 
i den ordning de utsetts.

§ 9 Styrelsen

Klubbens styrelse skall bestå av minst tre (3), 
högst sju (7) ledamöter. För ledamöter i styrelsen 
skall minst två (2), högst fem (5) suppleanter 
väljas och vilka inträder i styrelsen i den ordning 
de utsetts.
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Club Solifer Sweden hälsar er välkomna 
till Solifer Interrally 2016

Välkomna till Tånga Heds Camping i Vårgårda den 14-17 juli 2016.
För mer information om Tånga Heds camping 
kan du gå in på www.tangahed.se 

Pris för helgen: 
Träffkostnad för två personer m husvagn/bil:  1 500 sek
Träffkostnad för en person m husvagn/bil:        1 110 sek
Träffkostnad för ytterligare vuxen och 
barn över 16 år per person:                                   390 sek
I priset ingår campingavgift inkl el torsdag-söndag, kaffe och kaka torsdag kväll, 
fredag kväll middag med dans. Vi har också tillgång till en lokal vi kan vara i om det 
skulle regna.

Anmälan görs genom inbetalning till postgirokonto : 484 75 79-2
Club Solifer Sweden och på mejl clubsolifer@gmail.com
Glöm inte ange matallergi om sådan finns.

Frågor kontakta ordförande: Gun Andersson telnr: 070 746 31 35

Vill du se vad som händer på vårt interrally gå då in på hemsidan www.clubsolifersweden.se så finns 
programmet där. 
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Dagordning vid årsmötet med 
Club Solifer Sweden 
Tånga Hed, lördagen den 16 juli 2016 

1.         Årsmötets öppnande 
2.         Årsmötets behörighet 
3.         Justering av röstlängd 
4.         Godkännande av dagordning 
5.         Val av mötesfunktioner 

a.  Ordförande 
b. Sekreterare 
c. Två protokolljusterare, att tillsammans med mötets 

ordförande, justera årsmötets protokoll 
d. Två rösträknare 

6.         Behandling av verksamhetsberättelsen 
7.         Behandling av ekonomiska redovisningen 
8.         Behandling av revisionernas berättelse 
9.         Godkännande av balansräkning 
10.         Beslut om ansvarsfrihet 
11.         Motioner 
12.         Styrelsens förslag om Club Solifers framtid 
13.         Beslut om ändring av stadgarnas §§ 5 och 9 
14.         Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 
15.         Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2016-2017 
16.         Beslut om telefon och reseersättning 
17.         Val: 

a.  Ordförande för en tid av två år 
b. En ordinarie ledamot för en tid av ett år  
c. En ordinarie ledamot för en tid av två år 
d. Två suppleanter för en tid av ett år 
e. En ordinarie revisor för en tid av två år 
f. Två revisorssuppleanter för en tid av ett år 
g.  Valberedning, tre ledamöter, varav en sammankallande 

18.         Årsmötet 2017, förslag till arrangör 
19.         Information från styrelsen 
20.         Kontaktfamiljer regionerna Mitt, Syd och Öst 
21.         Övriga frågor 
22.         Avtackning 
23.         Årsmötets avslutning 
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Elmia husvagn och husbilsmässa 7-11 september 2016

Vi skall hjälpas åt att fylla Soliferbyns 50 platser!

Du anmäler Dig till byn genom att, ringa klubben på
telefonnummer 08-532 572 26, det går också att maila  clubsolifer@gmail.com ange 

namn adress och medlemsnummer.

Under april-maj sänder vi ut ett inbetalningskort på avgiften 
som är 1020:- 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.

Nytt för i år är att mässan startar redan på onsdag därav den ökade kostnaden.
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. 

Resterande biljetter säljs till den 15 juni därefter återlämnas de till CC.

Obs Anmälan är bindande! El kommer inte att finnas tillgängligt.
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Grænsetræf 2016
Dette års grænsetræf bliver afholdt på Køge & 
Vallø Camping d. 26. – 28. august. 
Campingpladsens adresse er: Strandvejen 102, 
DK-4600 Køge.
Der er 10% rabat på overnatningeri forbindelse 
med træffet. 

Se campingpladsens hjemmeside: www.valloecamping.dk for yderligere info.
Pladsen ligger i gå afstand fra Køge bys hyggelige centrum, havn, strand og skov.
Vi skal på en udflugt, og ikke mindst, skal vi dyste med vores svenske venner om æren i Kongespil/
Kubspil.

Programmet for træffet vil senere kunne ses på vores hjemmeside: www.soliferklub.dk
Tilmelding senest 2 uger før træffet på Info@soliferklub.dk / gillis@elnertz.se 
Välkomna till Köge , Danmark.

SYDs
TRÄFFAR 2016
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En underbar helg i Solifer Club

Det blev beslutat på ett styrelsemöte i höstas att 
styrelsen för klubben skulle samlas för det sista mötet 
före  vårt årsmöte. Efter lite efterforskning och  en hel 
del klurande var det skulle bli bäst,  så kom vi fram  till 
att CC Camp  Skagen var ett bra alternativ. Eftersom  det 
blev ett interrally detta år så är ju vårt årsmöte senarelagt 
och hopslaget med interrallyt, så kopplades  även den  
kommittén till  på denna träff. De flesta hade inte varit 
på denna camping vilket var en utmaning i sig, men det 
blev en positiv överraskning. De flesta kunde ju åka dit 
på torsdagen  genom av att det var Kristi Himmelsfärds 
helg,  förutom vissa som var tvungna att bära upp Sverige 
och jobba. 
 

De som var på plats torsdag samlades hos Maggan o 
Benny för en trevlig samvaro med mycket glada skratt 
och roliga kommentarer. När solen dalade blev det lite 
kylslaget och alla drog sig inomhus  i vagnarna. Jag och 
min fru valde att besöka Ingrid o Conny för en kall pilsner 
och lite annat att dricka, klockan gick till det blev dags att 
tillbringa några timmar  i sängen.

Fredagen var vikt för egna aktiviteter, en del valde att 
åka till det närbelägna Laxå för att uppleva den orten och 
eventuellt  handla något som saknades. Det var så bra 
väder att vi sa att” NU ÄR DET SOMMAR” och vilken 
värme, den kom på en gång. Det blev grillning på kvällen 
med  långbord på den lediga plats utanför vår husvagn. 
Så underbart det var att äta tillsammans med vännerna i 
klubben och utbringa en skål för sommaren. På kvällen 
kom även de som har jobbat och anslöt till oss så nu var 
vi fulltaliga. 

Lördagen var en tuff dag den började redan kl.10.00 med 
styrelsemöte ute i det fria vilket var bra , men med en diger 
dagordning blev det lunch innan det var klart. Därefter 
var det dags för nästa möte med interrallykommittén som 
även det var ett tuff möte. Möte hölls även det ute vilket 
gjorde att många blev väldigt solbrända, nästan ingen  
hade  någon solkräm med sig. Kvällen blev det grillning 
även denna dag, samma plats som dagen  innan men det 
blev en viss uppdelning. Detta kan man förstå av den 
anledning att de som hade husbilar fick inte  stå på samma 
ställe som de med husvagn. Men senare anslöt några till 
vår plats för en gemensam avslutning av dagen. Efter en 
varm natt så blev det söndagen och det var så åter dags att 
packa  ihopp för att styra kosan hemåt.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det var en 
underbar helg med underbara vänner.

Tack alla som var med och gjorde detta till ett minne för 
livet.

Sebastian vill visa sitt fina lejon
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Valborg 2016
Förra året firade vi Valborg och första maj i Mariefred, 
kallt och regn så det gör vi inte om.
Mitt förslag för året var istället Bauergården utanför 
Jönköping. Som bordsdekoration till den obligatoriska 
sill lunchen kan det vara trevligt med tulpaner. Säkraste 
kortet för att hitta tulpaner är att vi åker via Amsterdam 
på vägen dit.

Fredagen den 22 april startar vi färden till tulpanernas 
land, Holland. I höjd med Ljungby tänds varningen för 
låg bränslenivå trots att vi nyss hade tankat, det visade sig 
att bränslefiltret läckte. Klockan var 16:30 fredag kväll och 
färjan i Malmö var bokad till 22:00. Servicebil tillkallades 
och läckan tätades, när vi tankade upp bilen fick vi inte i 
många liter, tankmätaren hade sagt upp sig. Det blev att 
förlita sig på trippmätaren resten av resan.
Under tiden satt Rolle & Annelie och Jompa & Maj-Britt 
på kajen i Malmö och bet på naglarna, vi var ju reseledare. 
20:45 åkte vi ombord på färjan till Travemunde. Gissa om 
dom var glada att se oss. Efter en sen middag och några öl 
var det nattinatti.

07:00 på lördag morgon åker vi av färjan, första stoppet 
är Citti-Markt i Lubeck, där ansluter Maggan & Bore som 
har åkt via Rostock. Efter bunkring på Citti går färden 
söder ut, efter Bremen svänger vi väster ut mot Oldenburg 
och Groningen för att på eftermiddagen slå läger på 
ställplatsen vid Woudsend gästhamn.   

Söndag förmiddag: Vi åker vi vidare mot den 3 mil långa 
Zuiderzeevallen, vi stannar mitt på vallen och går upp i 
utkikstornet, man får hålla i sig för att inte blåsa bort.
Planer på att just här bygga en vall som skydd mot havet 
fanns redan på 1600- talet och flera olika förslag lades 
fram under årens lopp.
 
Den stora översvämningen 1916 fick den holländska 
regeringen att besluta sig för att genomföra det stora 
projektet. Vallen började byggas 1927 och 1932 stod allt 
klart. Där de båda delarna möts finns idag ett torn med 
inskriptionen ”En levande nation bygger för framtiden”. 
Från toppen av tornet har vi en fantastisk utsikt över den 
grunda Waddenzee och ”insjön” IJsselmeer. 
 
Stora delar av Holland ligger under havsnivån och man 
har under tusentals år också utvunnit land ur havets 
botten, s.k. poldrar. Stora landområden har kommit till 
genom torrläggning, vallar har byggts kring de områden 
man velat komma åt och vattnet har därefter pumpats ut. 
Fortfarande pågår arbete med att utvinna mer land.

Vi fortsätter till Amsterdam och Amsterdam City Camp, 
en ställplats belägen på gammalt varvsområde i norra 
hamnen. Alldeles intill ställplatsen går det en gratis 
personfärja över till centralstationen och centrum av 
Amsterdam. När vi installerat oss beger vi oss över till 
centrum där vi äter lunch. Efter lunch blir det en tur på 
kanalerna i stan. När vi kommer iland står ett pubbesök på 
programmet, innan vi tar färjan tillbaka till husbilarna.
Måndag morgon: Regn och hagel om vartannat. Framåt 
lunch avtar regnet och vi beger oss i till centrum igen, vi 
äter lunch på ett av stadens pannkakshus. Efter lunchen 
går vi via nationalmonumentet och kungliga palatset till 
blomstermarknaden där det handlas diverse blomlökar. 
Även idag hinner vi med ett pubbesök på vägen tillbaka 
till husbilarna.

Tisdag: Vi lämnar Amsterdam tidigt på morgonen 
och åker till Keukenhof blomsterpark, 4 mil söder om 
Amsterdam solen skiner men det är kallt. Parken är en 
fantastisk upplevelse med 6 miljoner blommande lökar i 
alla de färger, fram på dagen fylls även parken på med 
mänger med Japaner utrustade med selfie-pinnar. Parken 
har ca 1 miljon besökare under april-maj månad. När vi 
börjar känna oss klara i parken öppnar sig himlen igen 
och det regnar och haglar (bra timing). Vi åker vidare mot 
residensstaden Den Haag, vi tar in på stadens nyöppnade 
ställplats. Ställplatsen upplevdes som en byggarbetsplats, 
den blir nog bra om något år, men ägarfamiljen var 
glada.

Onsdag: Vi åker in till Haag och besöker miniatyr staden 
Madurodam, som är en kopia av Hollänska byggnader i 
skala 1:25. På eftermiddagen åker vi vidare till Beedevoort 
på kvällen äter vi tårta och firar Maj-Britt som fyllde år.
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VÄSTs
TRÄFFAR 2016

Torsdag: Idag står shopping på programmet, vi besöker 
Oberlink i Winterswijk, Europas största varuhus för 
campingtillbehör. När vi handlat klart börjar vi åka norrut 
vi tar in på en ställplats i Wildeshausen straxt söder om 
Bremen. Sparris säsongen hade kommit igång så vi kokade 
vit sparris till middag på kvällen, mums.
Fredag: En transportdag upp till Lubeck, där diverse 
flytande varor inhandlades innan vi tog kvällsbåten från 
Travemunde tillbaka till Malmö.

Lördag: Tack och farväl till kontinenten 7:00 efter frukost 
ombord på båten är vi åter på Svensk mark. Klockan 12 
anländer vi till Bauergården som var målet för resan. Det 
är lika kallt som förra året i Mariefred så det blev sill lunch 
i husbilarna, efter lunchen spelade vi möllky. På kvällen 
åt vi grillbuffé i restaurangen, Bore lärde oss en ny kort 
snapsvisa ”nu är det valborg nu är det valborg”
Söndag: En vecka går fort, på förmiddagen skils vi åt 
efter en upplevelserik resa till Europas ”blomsterland” 
nummer ett.
                                                                                     
Text och bild Gun & Jan-Erik

 

 
  

Höstträffen 
Kommer att äga rum ute på Henån vid 

Nya Lundens Café helgen innan
 Elmiamässan fredag till söndag 2-4 

september 2016.

Platsen är Industrivägen 3, Henån.

Vid ankomst på fredagskvällen  bjuds 
det på kaffe och fralla. 

Knytis på lördag em/kväll i lokal 
vi har tillgång till under helgen.

Kostnad 200kr / ekipage.

Anmälan till Benny Pettersson (O4310) 
0705-416634 eller Sven Borg (O2063) 

0705-488465

Adventsträffen är inget bokat ännu.
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Vi har fått ett nytt avtal med Däckteam med extra 
förmånliga priser för oss som är 

med i Club Solifer. 
Däckteam finns i hela landet 

så det spelar ingen roll vart man bor.
  

Vi kommer att lägga en länk på hemsidan var 
Däckteams verstäder finns, man kan även gå in på 

deras hemsida http://www.dackteam.se/. 

Viktigt att man har med sitt giltiga medlemskort.

Hemsidan
Jessica jobbar vidare med 
nya hemsidan www.clubsolifersweden.se 
som nu är öppen. 

Frågor angående nya hemsidan kan mejlas 
till vår webbredaktör Jessica Breifors på mail: kjelljessica@live.se 
eller till mig på clubsolifer@gmail.com 

Trevlig sommar!

Gun Andersson 
ordförande
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Serviceställen i Sverige 

 
Kämpes Husvagnsservice  Fabriksgatan 18  342 32  ALVESTA               0472-109 50 
Svensk Camping & Fritid AB Selaövägen 1 124 40  BANDHAGEN       08-749 33 88 
Engströms Rep & Transmission AB Timmervägen 9 917 31  DOROTEA              070-237 98 48 
Höörs Husvagn & Fritid AB  Frostavallsvägen 243 23  HÖÖR                      0413- 231 80 
Scandinavian Caravan center AB Rådalsvägen 8 653 50  KARLSTAD            054-53 36 60 
Husvagnscentrum i Kvibille AB Biskopstorp  

Skogsgård 111 305 78  KVIBILLE                035-565 60 
Montera West HB  Sälgered 12                           515 93  SEGLORA               0320-910 30 
Husvagnsverkstan Dick Wiman Importgatan 43  602 28  NORRKÖPING      011-102 990 
Vippens Husvagnsservice  Brobosgatan 7  794 30  ORSA                        070-576 88 68 
AB Bröderna Lindgrens Bilverkstad Tjärnvägen 38 931 61  SKELLEFTEÅ          0910-371 44 
Stenstorps Husvagnsservice AB Hantverkaregatan 32 520 50  STENSTORP           0500-450 656 
Dag Service AB  Axvägen 4 853 53  SUNDSVALL          060-120 513 
Bosses Husbil-& Husvagnsservice Industrigatan 16 233 51  SVEDALA                040-29 87 29 
Husvagnscenter i Växjö AB  Stora Räppenvägen 352 20  VÄXJÖ                      0470-690 57 
Varbergs Husvagnsservice  Derome  430 20  VEDDIGE                0340-311 20  
Haninge CampService AB  Markörgatan 3 136 44  HANDEN                 08-120 17 120 
HG Service   Änghagsgatan 11 531 40  LIDKÖPING            070-77 96 710 
R.A Husvagnservice  Linestorpsvägen 458  298 91  TOLLARP                 070-56 02 340 
Husvagnsspecialisten I Uppsala AB Ullforsgatan 11 752 28  UPPSALA                 08-594 112 20 
Servicegaraget  Nygårdsvägen  2                      891 51  ÖRNSKÖLDSVIK  0660-540 80 
Jerrys Husvagnsservice                                    Mejerigatan 2                           653 43  KARLSTAD             054-2021660 
SE Motorcamp                                                   Måby Industriområde            195 60  ARLANDASTAD    08-591 176 50 
Loods Fritid AB                                                 Tunavägen 283                         781 73  BORLÄNGE             0243-155 50 
June Fritid AB                                                    Hammarvägen 39                    562 32  NORRAHAMMAR 036-30 04 30 
BW Fritid AB                                                      Formvägen 10 A                       906 21 UMEÅ                         090-18 92 25 

 
 

Även de som är återförsäljare för Solifer har service 
och utför garantijobb 
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Hej på er kamrater

Vi vill göra en mail- adressuppdatering
av vårt medlemsmatrikel.

Så ni som ändrat eller inte längre har mailadress eller, 
ändrat adress och telefonnummer

var snälla och hör av er, så vi får in det i
matrikeln över medlemmarna.

Mejlar ni så skriv medlemsnummer, namn och adress.

Om ni inte har mailadress.

Skriv till: Benny Pettersson
Kantarellvägen 26 B 

45662 Hunnebostrand

Mail: bennyp@telia.com 

Mvh. Vice ordf.
Club Solifer

O 4310 Benny Pettersson

                                       Håller koll                 

                                                  Vädret verkar hålla i sej!!!!



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

AC36 Jörn Camping Österjörn, Jörn 10 %.
B  17  Grisslehamns Husvagnscamping, Grisslehamn 10 %.
BD4   Jokkmokks Turistcenter AB, Jokkmokk, 10 %.
D  6    Djulöbadets Camping & Stugby, Katrineholm 
           7:e dygnet fritt. 
E  5    Sörsjöns Vandrarhem & Camping, Norrköping   
           (Åby), 10 %.
E 13   Yxningens Camping 10% på campingavgift, 
           ej veckorna 25-32. Mot uppvisande av giltigt medlem    
           skort.
E 17   Korskullens Camping Söderköping, 10 %, ej på el.
E 34   Skeppsdockans Camping & Vardrarhem, 
          Söderköping 10 %.
F  2    Getingaryds Camping, Gränna 5:-/dygn, 100:-/veckan  
G 5    Sjöstugans Camping. Fast pris under lågsäsong.
           Pris: 150:-/inkl el. Se katalog.
G 8    Tingsryds Camping,Tingsryd, Fri el, gäller ordinarie     
          dygns avgift. Ej vid rabatter eller månads och säsongs-
          avgift.
G 27  Sjön Bolmen Camping, Ljungby, 5:- per övernattning     
          och var 7:e övernattning gratis. Medlemskort uppvisas     
          både vid in och utcheckning.
K 2    Halens Camping Olofström Fri el
K 7    Kolleviks Camping Karlshamn. Klubbmedlem  skall      
          uppvisa giltigt medlemsbevis. Rabatten kan inte 
          kombineras med andra eventuella rabatter. 
          Fri el. värde 50 kr /dygn.
K 15  Kristianopel Turism HB, Fågelmara, 10 % 
          vart 7:e  dygn fritt.
L  6   Skäralids camping & vandrarhem, Ljungbyhed 10 %.
L  25 Elfdalens Camping, Klippan,10:-/dygn, fri  dusch/bastu. 
R 1    Filsbäcks camping, Lidköping. 20:- rabatt på camping-
          avgift, ej el. Ingen rabatt under midsommarhelgen eller     
          under juli månad.
R 14  Tidaholm-Hökensås Semesterby & CampingTidaholm,   
          10 %.
Y 7    Flogsta Camping, Bollstabruk 15 %, Boende på 
          campingen erhåller ett gratisbad/familj.
Z 69  Åkersjöstrand Camping, fiskevatten från Krokom till             
          norska gränsen. Campingavgift 25 % men ej under juli 
          månad och storhelger. Gratis el vid dygnscamping.
FC108 Statiol Hyltena, Jönköping, 25 % rabatt på Quickstop                            
           övernattning.
FC176 Rigeleje Strand Camping
          Campingavgift: Var fjärde sammanhängande dygn       
          gratis. (gäller ej under högsäsong) 
          Ring gärna innan ankomst 070- 524 73 70
FC310 Tydingesjöns camping, Broby 10 %, Stuga 10 %.
Bergby Gård. Konferans & Camping Hallstavik 5 %.

GLÖM INTE ATT UTNYTTJA 
KLUBBENS RABATTER 

Rabatter på nordiska campingplatser
Lomakeskus Tamminiemi Ekudden f.d. Casino
Camping, Lovisa, Finland 10 % på campingavgiften. 
Ormnäs Camping, Tammisaari (Ekenäs), Finland
10 % på campingavgiften.
Svanen Camping, Jakobstad, Finland, 10 % på 
campingavgiften. 
Hummelviks Camping, Eckerö, Åland, 10 % på
campingavgiften. 
Ekebergs Camping, Oslo, Norge, 10 %.
Storebelt Camping og Fericenter, Korsör, Danmark, 
15 %. person avgift. ,
Holme Å Camping, Hovborg, Danmark 
10 % rabatt per dygn.
Bandholm Camping, Bandholm Danmark lämnar 20% 
rabatt, kan inte kombineras med andra eventuella rabat-
ter.
Tannisby camping Tversted Strand,Danmark.
ger 15 % rabatt på denna campingavgift. Mot uppvisan-
de av giltigt medlemskort.

Rabatter på europeiska Campingplatser.
Villagio Camping, Rubicone, Italien,
(vid minst 7 övernattningar) 10 %.

Rabatt på reservdelar och tillbehör mm:
Klubbmedlem skall uppvisa gällande medlemsbevis 
för att erhålla rabatt.
Backamo Husvagnscenter AB,10 % på reservdelar och
tillbehör.
BW Fritid, Umeå, 10 % på tillbehör.
Caravan & Marin AB Valbo, 10 % på reservdelar och 
tillbehör.
Henrikssons Husvagnar AB, Enköping,12 % på reserv-
delar.
Husvagnspoolen, Hammarö,10 % på tillbehör och  
reservdelar.
Loods Fritid AB Borlänge,10 % på reservdelar mm.
Mälardalen Caravancenter AB, Stora Sundby,
10 % på reservdelar mm.
Widlunds Husvagnar AB, Bjuv,10 % på tillbehör.
Ledkungen.se ger alla medlemmar i Club Solifer
20 % rabatt på hela sortimentet. Med Led-lampor från
Ledkungen.se kan du spara ca 80 % ström.
Lamporna skickas mot faktura 10 dagar netto
(ligger med i försändelsen).
Hemsidan www. Ledkungen.se anger ni klubbnamn
och nummer för att erhålla rabatten.Vi hjälper gärna till
att byta lampor kostnadsfritt om ni kommer till oss i
Bernshammar. VÄLKOMNA!
Nöbbelövs Gasol & Entreprenad AB. Gasolfyllning 10% 
och tillbehör 10%. Per Mattissons väg 47 (E22).
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Enköping,
Henrikssons Husvagnar AB
0171-44 70 00

Eskilstuna,
Mälardalens Caravan Center AB
016-14 72 12 

Gunnebo,
Ostkustens Fritidscenter
070-090 36 35 

Ljungskile,
Backamo Husvagnscenter AB 
0522-234 40

Karlstad,
Nystadius Fritidscenter
054-202 16 50

Falun,
CJ:s Husvagnsservice
023-329 96

Luleå,
Husvagnscenter AB
0920-166 00

Brunflo,
Fritidsprodukter i Jämtland
063-77 88 99 


