
Jag heter Kjell Mäki och ordförande för

CC BD.

Sektionen är i ständig utveckling med bland

annat nya ledamöter som följd. På grund av

pandemin så har det inte blivit några träffar där vi

har kunnat träffas öga mot öga så därför vill vi på

detta enkla sätt kort presentera oss i styrelsen

Följ länken till styrelsen. Presentation styrelsen 21-

22.

Syns inte bilderna? Klicka här...

BD Nytt 2/21

Innehåll

¤ Nya styrelsen

¤ Årets Caravan träffar

¤ Våra rabatter i Norrbotten.

¤ Hjälpdokument
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Efterlängtad träff för

Norrbottenssektionen.

Ett tiotal ekipage anammade Anders

och Lars-Eriks uppmaning till

spontanträff på Örnviks camping.

Lättnaden i restriktionerna gjorde det

möjligt att för första gången sedan

pandemins utbrott samlas i grupp. En

blänkare på sektionens Facebooksida

kallade oss samman till träff.

Tack till Anders och Lars-Erik för

initiativet.

Lista över rabatter

Lista över företag

campingar och deras

rabatter.

Karta företag

Karta över de företag

som ger oss rabatter

Turistmål

Norrbotten

Platser i Norrbotten som

vi tycker är väl värda ett

besök.

Caravan Club

campingar

Besök våra egna

Caravan Campingar.

Rabatter på Företag och

Campingar i Norrbotten

Kartorna innehåller länkar som tar dig till vår hemsida så att vi kan presentera

ett så uppdaterat innehåll som möjligt.

 Väl mött på vår hemsida.

Åke Pettersson Webbmaster CC BD
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Besök vår hemsida

Klicka på loggan

Facebook

Följ oss på Facebook,

Klicka på bilden.

Logga in på

hemsidan

Hjälpdokument, hjälper

dig att logga in på

hemsidan.

Glömt lösenordet?

Hjälpdokument hur du

ska göra om du glömt

koden.

Lathund

Träffansvarig

En lathund för dig som

funderar på eller ska

vara träffansvarig på

någon av våra träffar.

Checklista till FMC

Några tips till dig som

tänker skriva ett inlägg

till FMC.

Hjälpdokument.

Du kan antingen skanna QR koden eller klicka på QR koden för att öppna

respektive dokument i din dator.

Caravan Club Norrbottenssektionen

Angelgatan 12, LULEÅ

Sweden

Tel: 070-615 89 35 Mejl: ccnorrbotten@gmail.com

Du får det här mejlet eftersom du registrerat dig på vår

hemsida eller gjort inköp från oss.

Avsluta prenumerationen
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