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online!
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TPMS Tyre Pressure Monitoring System (däcktrycksövervakning) till husbilar 4 eller 6 hjul, samt husvagnar.

SPÅRSÄNDAREN 
SWETRACK LITE
Gör som tusentals andra och  
skydda dina fordon med en 
spårsändare.

Vi ingår i Autoexpert & Däck Team kedjorna. Vår kunskap din trygghet

Vi erbjuder dig bästa möjliga däck och fälg utifrån ditt behov och önskemål för din husbil.

VI TAR HAND OM
DIN HUSBIL & PERSONBIL

Välkommen till Däckteamverkstaden 
i Upplands Väsby

När du lämnar in din husbil eller bil till oss kan du 
lita på att vi tar hand om den på bästa sätt. 
Vi har välutbildad personal och jobbar med 
reservdelar motsvarande orginalkvalitet, med 
tre års funktionsgaranti.

• Ackrediterad Autoexpert verkstad
• Service enligt biltillverkarens specifikationer 

(Assistansförsäkring 12 månader Europa)
• Reparationer på bildelen/chassit
• AC kontroll samt reparation
• Däck & Fälg hjulskifte 

(vi har specialiserat oss för husbilar)
• Däck Hotell för Husbilar/Personbilar
• TPMS, Tire Pressure Monitoring System för 

Husbilar/Personbilar (däcktrycks- 
övervaknings system)

• Hjulinställning för Husbilar/Personbilar
• Montering av Extraljus, LED ramp, Backljus
• Vattenreningsverk (Blue Marine Led UV-light)  

med Wi-Fi

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

ProDOB

10 år

ProDOB AB Kanalvägen 3d • UPPLANDS VÄSBY 
Tel: 08-410 400 67
www.prodob.se • info@prodob.se

Mån-tors 07.30-17.00 • Fre 07.30-1600 
Lunch 12.00-13.00
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Stockholmssektionens medlemmar kallas härmed till 
ordinarie årsmöte enligt klubbens stadgar §3 

Måndag den 28 september kl 19.00 Quality Hotel Sickla 
DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:                                                                                 Adress: Värmdövägen 84, 120 08 Nacka 
18.30 – 19.00 Fika med Anita och CC-Boyz                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
19.00 – 21.00 Årsmötesförhandlingar samt information.  
 

1. Öppnande samt justering av röstlängd 
2. Årsmötets stadgemässiga kallande samt 
fastställande av dagordning 
3. Val av 
- mötesordförande jämte sekreterare 
- 2 protokolljusterare som tillsammans med 
mötesordföranden justerar protokollet 
- 2 rösträknare 
4. Verksamhetsberättelse med årsredovisning,                                                                       
samt förslag till vinst-/förlustdisposition 
5. Revisorernas berättelser 
6. Beslut om vinst-/förlustdisposition 
7. Ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen 
8. Arvode för sektionsstyrelsen 
9. Behandling av till styrelsen inkomna motioner          
samt av styrelsen lagda förslag 

  10. Redovisning av budget för innevarande 
verksamhetsår 
11. Fastställande av antal styrelseledamöter samt 
eventuella suppleanter 
 
 

12. Val av  
- ordförande på två år 
- sekreterare på två år 
- två ledamöter på två år 
- en ekonomiansvarig på 1 år (fyllnadsval) 
- två suppleanter på ett år   
13. Val av 
- en revisor jämte personlig ersättare för två år 
- en revisor jämte personlig ersättare på ett år 
(fyllnadsval) 
14. Val av  
- valberedning tre ledamöter på ett år 
15. Behandling av motioner till 
representantskapet 
16. Godkännande av Caravan Clubs stadgar 
17. Information och frågor 
18. Avtackningar                                           
19. Avslutning 

Välkomna! 

Medtag medlemskort! 

Ta med denna tidning! 

 

   

Kalendarium
14-16 aug Campingfestival, Sturkö Karlskrona
 5-13 sep Düsseldorf Mässan, Tyskland
28 sep   Årsmöte

      Se sommar aktiviteter på respektive camping
         Se aktiviteter på hemsidan och facebook

www.facebook.com/ccsstockholm

NYHET !
Boka din plats på 

stockholmssektionens campingar 
direkt på hemsidan.
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Det har varit en utmanande tid med 
många viljor om hur vi skall sköta 
sektionen och dess campingar. Så 
här i efterhand eller så här mitt i är 
det ända säkra jag kan konstatera är 
att oavsett vad vi gör, vad vi försöker 
göra är det alltid fel i någras ögon. 
Styrelsen vill och försöker verkligen 
göra sitt bästa.

 
Vi har många medlemmar som 

är i riskzonen och många av våra 
säsongscampare och gäster är även 
dem medlemmar i riskgruppen. Det 
är otroligt svårt att anpassa vår verk-
samhet till alla så vi försöker att eli-
minera så mycket som möjligt som 
vi kan. Hittills så känns det som det 
har gått bra men visst är det som så 
att alla inte är nöjda. Största utma-
ningen har nog varit städningen på 
våra campingar. Många vill inte ut-
föra den nu i Covid-19 tiderna och 
tycker att vi borde ta in städfirma.

 

Nu är äntligen som-
maren här. Jag vi 
alla kan nog hålla 

med om att det varit en 
annorlunda vår/sommar. 
Först och främst hopp-
as jag att ni har klarat er 
undan Covid-19 och hela 
denna pandemin. För er 
som har eventuellt har 
blivit drabbade själva, 
anhöriga eller nära vän-
ner vill jag med varmt 
hjärta beklaga. Jag nåd-
des själv av den tragiska 
nyheten att en av mina 
bekanta hade fått lämna 
oss pga. av Covid-19.

Jag vill också här påminna förde-
larna med att vara medlem i Cara-
van Club och ta del av dess förmå-
ner. En av dessa förmåner är att vi 
bor förhållandevis billigt på våra 
campingar och detta på grund av att 
vi dock är en ideell förening där vi 
alla måste hjälpas åt att sköta sek-
tionen/campingarna och en av dessa 
uppgifter är just städning och drift 
av våra campingar. Stort tack till alla 
som verkligen har ställt upp för att 
få allt att fungera och ett stort tack 
till styrelsen i stockholmssektionen 
som också har ställt upp.

 
Generellt sett så har vi haft en del 

gäster på campingarna så det åter-
står nu att se hur resten av somma-
ren blir. Folkhälsomyndighetens 
nya besked att det nu blir tillåtet att 
resa i Sverige gläder oss alla miss-
tänker jag. Nu kan vi alla plocka ut 
våra ekipage på vägarna och beskåda 
det vackra land vi faktiskt bor i.

 
Vill slå ett slag för att vi nu har fått 

igång online bokningar på sektio-
nens alla campingar. Nästan samma 
dag som vi öppnade kom de första 

bokningarna och vi har fått mycket 
positiv feedback från medlemmar 
som skriver att nu har ni äntligen 
öppnat upp för online bokning. Vi 
har ju kommit in i en ny generation 
och väldigt många föredrar att göra 
sina beställningar via webben. Vi 
som organisation måste följa med i 
utvecklingen. Jag har all respekt att 
detta innebär självklart lite nya ruti-
ner på våra campingar men tillsam-
mans skall detta bli ett bra lyft för 
sektionen.

 
Annars tycker jag att det har varit 

ett spännande år. Årsmötet börjar 
närma sig. Jag hoppas att så många 
som möjligt kan deltaga.

 
Med detta vill jag avslutningsvis 

önska er alla en fantastisk fortsatt 
härlig sommar och att vi ses ute i 
camping Sverige.

 

Glad midsommar
 

 

ordförande har ordet

STOCKHOLMSNYTT  5
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Massimo Johansson
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HUSVAGNAR OCH HUSBILAR TILLBEHÖR OCH FÖRTÄLT

Varmt välkomna! Ullevivägen 33
197 40 Bro
Telefon: 08-124 565 25
www.husvagnar.com

HUSVAGNAR OCH HUSBILAR HUSBILAR

Det blir en sommar i Sverige!

90  
fordon för  

omgående leverans

INTRESSERAD?
-Vi har just nu möjlighet att komma hem till er för en personlig 

visning om ni hittar ett fordon som intresserar er.

Mikael Asp
Platschef/Säljare
08-124 56 529 

mikael.asp@husvagnar.com

Jimmy Busch
Platschef/Säljare

08-124 56 521 
jimmy@husvagnar.com

Daniel Asp
Säljare

08-124 56 520 
daniel@husvagnar.com

Lasse Lindström
Säljare

08-124 56 522 
lasse@husvagnar.com

VARMT VÄLKOMMEN  
ATT KONTAKTA OSS  

FÖR MER INFORMATION!

Finansiera 

tryggt och 

 förmånligt via

Se nya KABE  och Adria  2020

PASSA PÅ

Utförsäljning 

demofordon

Marknadens 
kanske  

förmånligaste  
försäkring

HUSVAGNAR OCH HUSBILAR TILLBEHÖR OCH FÖRTÄLTHUSVAGNAR OCH HUSBILAR HUSBILAR

Annons helsida Bro Sommar i Sverige Caravanclub.indd   1 2020-05-26   12:57:11
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I ett stort akvarium i 
Haga simmar revfis-
kar och revhajar och 

i det tropiska glashuset 
flyger dom vackraste av 
vackra fjärilar helt fritt.

gärna på hemsidan innan besöket ifall 
det är några ändringar www.fjarilshu-
set.se

Det finns handsprit tillgängligt och 
gott om utrymme att strosa omkring 
på, så man behöver inte stå på var-
andra. 

Borden i cafét som finns där, står 
med bra avstånd från varandra, så det 
underlättar att hålla tvåmeters regeln 
om man vill fika eller äta en bit mat.

I fjärilshuset kan du vandra i en tro-
pisk regnskog och komma dom tro-

piska fjärilarna nära. Dom kanske till 
och med sätter sig på dig.

Det finns matningsställen till fjäri-
larna precis bredvid gångstråket, så 
man ser dom verkligen nära om man 
har tur att komma precis då dom är 
hungriga.

Fjärilshuset importerar en del pup-
por, från länder där dom egentligen 
finns, och under Coronatiden har 
det varit lite knepigt att få till, men 
det har fungerat om än inte lika bra 
som annars. Nu i juni verkar det börja 

Nu är det tyvärr Coronatider i hela 
världen.

Hur är det med semesterplaneringen?
Vi kanske inte kan åka iväg dit vi 

hade planerat innan detta virus kom. 
Så då får vi tänka om. Vad kan man 

göra istället?
Det finns ju så mycket fint i närhe-

ten, varför inte ta tillfället i akt och 
semestra och turista i vårt närområde?

Ofta är saker vi bor nära för nära, 
så då kanske man inte besöker dessa 
ställen just för att det är för nära, för 
på semestern vill man ju åka bort, och 
se nya saker.

Vi besökte Kungliga Hagaparken 
där Fjärilshuset ligger. 

Haga Ocean Fjärilshuset följer 
regeringens beslut och folkhäl-
somyndighetens rekommendationer 
kring hanteringen av Coronaviruset. 
Dom har öppet som vanligt men vid-
tar försiktighetsåtgärder. Men titta 

Haga Ocean Fjärlishuset

Mycket spännande att  upptäcka



Backkamera
monterat
och klart

från 6 995:- Truma XT Mover
Pris från 31 995:-inkl. montering5 års Truma garanti

ÅterförsäljareKCR effektboxartill dieselbilar

Mover Go2
18 995:-

Manövreringshjälp för 
maxvikt upp till 1 800kg

Manuell anläggning
vikt 34 kg

Solcell
inkl. montering
120W  8 000:-
140W  9 000:-
160W 10 495:-

Hydrauliska
stödben

till din husbil

Parabol 85 cm
inkl. montering

från 19 995:-

Truma AC
Pris från 28 995:-

inkl. motering
5 års Truma garanti

Auktoriserad
verkstad för

Vi erbjuder möjlighet 
till finansiering via 

Vi utför
kamremsbyten.
Ring för offert!

Däck & fälgkan
vi ordna

Karnag
Luftfjädring till
husbilar mm.

Semesterstängt vecka 30-32
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larna trivs. Under ett år lever flera 
tusen fjärilar här och varje gång kan 
du som besökare se en mångfald  av 
olika arter. Fjärilarna är exotiska på 
våra breddgrader medan de är rela-
tivt vanliga där dom finns egentligen. 
Fjärilshuset har inga utrotningshota-
de fjärilar.

När man gått och beundrat alla 
dessa vackra flygande insekter går 
man vidare till akvariedelen där man 
i det 30 meter långa akvariet kan se 
både stora och små revhajar.

Och bland dom simmar även färg-
glada revfiskar.

De hajarter som finns i Haga Oce-
an är den svartfenade revhajen, som 
är den vanligaste förekommande, och 
den högfenade revhajen, som är den 
största. 

Haga Ocean driver ett projekt som 
är att skapa nya rev av kalksten. Porös 
kalksten är nämligen väldigt lämpat 
material som är naturens eget bygg-
material.

Genom att lägga tillbaka stora 
mängder kalksten i havet på ett speci-
ellt sätt skapar vi nya rev som snabbt 
blir beväxta av alger, koraller och en 
enorm mängd biologisk liv som letar 
efter en plats att leva och fästa sig på. 
Samtidigt flyttar det också in stora 
mängder skaldjur och fiskar. Det är 
fantastiska platser för t.ex. yngel att 
kunna leva på och växa upp. Här kan 
både stora och små människor se hur 
det ser ut ett antal meter ner i havet. 
Man får se ett levande hav med rev, 
hajar, fiskar, koraller och alger.

Efter Fjärilshuset kan man ta en 
promenad i vackra Haga parken, som 
är en del av Nationalstadsparken. An-
lagd 1780-1797 av Gustav III,  denna 
oas är ett av Sveriges mest besökta 
friluftsområden. 

komma igång ordentligt igen med 
leverantörerna. Det finns också en 
del fjärilar som går igenom hela sin 
livscykel inne i växthusen på Haga 
och om du har tur så kan du få se 
när en fjäril kläcks och brer ut sina 
vingar för första gången. Huset om-
fattar över 3000 kvm och är en tro-
pisk miljö. Temperaturen går aldrig 
under 25 grader på dagen och till och 
med på natten är det minst 18 gra-
der. Luftfuktigheten är alltid hög och 
just dessa förhållanden gör att fjäri-

Matningsställe för fjärilar

Revhaj i stora akvariumet
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Förutom mängder av vackra platser 
att promenera på finns här flera his-
toriska landmärken att besöka. Kine-
siska paviljongen, Turkiska kiosken 
och Kungliga begravningsplatsen för 
att nämna några. Det är också här, 
på Haga slott, som kronprinsessan 
Victoria och hennes familj har sitt 
residens.

Hagaparken har starka influenser 
från ”engelsk stil” och stor betydelse 

för parkens utformning hade arkitek-
ten Fredrik Magnus Piper.

Parkstilen växte fram i England 
under mitten av 1700-talet och ut-
går från naturen med mjukt formade 
gräsytor, så kallade pelouser, växel-
verkande med mörka skogspartier 
och halvöppna hagar.

Stilen hämtade influenser från an-
tiken, Italien och Kina och karaktä-
ristiskt är de slingrande gångarna, 

bersåerna och de ståtliga träden.

Ett fint ställe att ha picknick i det 
gröna.

BE-kurs och B utökad behörighetskurs

Caravan Club anordnar kurser i B utökad behörighet samt BE utbildning.  Här sitter deltagarna och går igenom teori för 
BE. Man har samlats fem kvällar i Sickla och gått igenom teorin. Man läser igenom all teori alltså även B delen vilket 
deltagarna tycker är bra, nya skyltar har tillkommit och nya regler. Övat att köra med släp har man gjort i Märsta. Del-
tagarna skriver teori och har uppkörning på Gillinge innan midsommar så att dom kan åka ut till sommaren med sina 
ekipage. Nya kurser startar vi upp till hösten igen.

Text: Anne Ruotsalainen
Foto: Johan Dali & Anne Ruotsalainen

Fjäril i fjärilshusetGul kirurgfisk

Kursdeltagare



Försäsongskampanj 
hos Caravanhallen

Filial Fordon Skick ÅM Märke Modell Försäljningspris Kampanjpris Klädsel Planlösning
Haninge Husvagn Ny 2019 KABE Smaragd XL KS  416 750 kr  378 000 kr Denver Dubbelbädd
Södertälje Husbil Ny 2019 KABE Travelmaster X 780 LGB  1 263 669 kr  1 139 000 kr Denver Långbäddar
Södertälje Husbil Ny 2019 KABE Travel Master I 910 Imperial GB  2 124 860 kr  1 915 000 kr Onsala Långbäddar
Södertälje Husbil Ny 2019 KABE Travelmaster X 780 LGB  1 239 669 kr  1 120 000 kr Mora Långbäddar
Södertälje Husbil Ny 2019 KABE Travelmaster I 860 LQB  1 758 710 kr  1 585 000 kr Kiel Queenbed
Södertälje Husbil Ny 2019 KABE Travelmaster X 780 LT  1 210 419 kr  1 090 000 kr Avignon Långbäddar
Södertälje Husbil Ny 2019 KABE Travelmaster C 740 LGB  946 966 kr  879 000 kr Mora Långbäddar
Södertälje Husbil Ny 2019 KABE Travelmaster I 810 Tandem LGB  1 691 606 kr  1 529 000 kr Denver Långbäddar
Södertälje Husbil Ny 2019 KABE Travelmaster Classic I 740 LGB  1 182 883 kr  1 070 000 kr Leksand Långbäddar
Haninge Husbil Ny 2019 KABE Travelmaster TMC I 740 LGB  1 204 883 kr  1 099 000 kr Denver Långbäddar
Haninge Husbil Ny 2019 KABE Travelmaster X 780 LB  1 210 419 kr  1 090 000 kr Kiel Långbäddar
Haninge Husbil Ny 2019 KABE Travelmaster C X 740 LGB  1 071 997 kr  975 000 kr Denver Långbäddar
Haninge Husbil Ny 2019 KABE Travelmaster X 780 LT  1 234 419 kr  1 115 000 kr Kiel Långbäddar
Haninge Husbil Ny 2019 KABE Travelmaster I 910 Imperial GB  2 083 860 kr  1 889 000 kr Orlando Långbäddar
Södertälje Husvagn Ny 2020 KABE Classic 780 DGDL KS  588 118 kr  560 000 kr Ekeby Barnkammare
Södertälje Husvagn Ny 2020 KABE Royal 740 GLE B8 KS  704 900 kr  670 000 kr Kiel Queenbed
Haninge Husvagn Ny 2020 KABE Classic 660 DGDL KS  511 500 kr  490 000 kr Kinna Barnkammare
Södertälje Husvagn Ny 2020 KABE Classic 660 GDL KS  509 340 kr  490 000 kr Kinna Barnkammare
Haninge Husvagn Ny 2020 KABE Ametist 560 GLE KS B2  475 474 kr  455 000 kr Kinna Långbäddar
Haninge Husvagn Ny 2020 KABE Royal 740 TDL FK E8 KS  734 900 kr  700 000 kr Ronneby Queenbed
Södertälje Husvagn Ny 2020 KABE Royal 630 TDL FK KS  662 400 kr  635 000 kr Ekeby Långbäddar
Södertälje Husvagn Ny 2020 KABE Royal 600 XL FK KS  616 800 kr  590 000 kr Kiel Dubbelbädd
Haninge Husvagn Ny 2020 KABE Royal 560 XL KS  543 300 kr  520 000 kr Kiel Dubbelbädd
Södertälje Husvagn Ny 2020 KABE Classic 560 GLE KS B2  416 640 kr  399 500 kr Kinna Långbäddar
Haninge Husvagn Ny 2020 KABE Classic 560 GLE KS B2  421 040 kr  405 900 kr Ekeby Långbäddar
Södertälje Husvagn Ny 2020 KABE Royal 520 XL KS  500 834 kr  485 000 kr Ronneby Dubbelbädd
Södertälje Husbil Ny 2020 KABE Travel Master Royal 810 Tandem LGB  1 748 425 kr  1 670 000 kr Kiel Långbäddar
Södertälje Husbil Ny 2020 KABE Travel Master Royal X 780 LT  1 332 311 kr  1 276 000 kr Ronneby Långbäddar
Haninge Husbil Ny 2020 KABE Travel Master Royal X 780 LXL  1 341 923 kr  1 289 000 kr Kinna Dubbelbädd
Söder- Husbil Ny 2020 KABE Travelmaster C 740 T  994 810 kr  960 000 kr Kinna Långbäddar

PASSA PÅ!

värde:

Vi säljer ut kvarvarande demo/lager husbilar  

 TILL EXTREMT BRA PRISER.

Med reservation för felskrivningar, ändringar och slutförsäljning.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.  

TA KONTAKT MED NÅGON AV VÅRA 
 SÄLJARE FÖR BRANSCHENS BÄSTA 

 VILLKOR FÖR FINANSIERING

SE ALLA VÅRA FORDON PÅ CARAVAHALLEN.SE

Södertälje Husbil Ny 2019 Adria Sonic Supreme I 810 SL - Fiat 6  1 426 900 kr  1 356 000 kr Långbäddar
Södertälje Husbil Ny 2019 Adria Sonic Plus I 700 SC - Fiat 6 2,3  1 070 300 kr  1 019 000 kr Queenbed
Södertälje Husbil Ny 2019 Adria Sonic Supreme I 710 SC - Fiat 6  1 292 000 kr  1 229 000 kr Queenbed
Södertälje Husbil Ny 2019 Adria Sonic Axess I 700 SL - Fiat 6 2,3  948 400 kr  899 900 kr Långbäddar
Södertälje Husbil Ny 2019 Adria Matrix Plus M  670 SL - Fiat 6  887 300 kr  845 000 kr Långbäddar
Södertälje Husbil Ny 2019 Adria Matrix Plus M  670 SLT - Fiat 6  887 300 kr  845 000 kr Långbäddar
Södertälje Husbil Ny 2019 Adria Sonic Supreme I 710 SL - Fiat 6  1 297 900 kr  1 233 000 kr Långbäddar
Haninge Husbil Ny 2019 Adria Sonic Supreme I 710 SC - Fiat 6  1 323 200 kr  1 229 900 kr Queenbed
Haninge Husbil Ny 2019 Adria Sonic Supreme I 710 SL - Fiat 6  1 323 200 kr  1 229 900 kr Långbäddar
Haninge Husbil Ny 2019 Adria Matrix Plus M 670 DL - Fiat 6  893 100 kr  839 900 kr Långbäddar
Haninge Husbil Ny 2019 Adria Coral Plus S 670 SLT - Fiat 6 2,3  893 100 kr  839 900 kr Långbäddar
Haninge Husbil Ny 2019 Adria Sonic Axess I 700 SC - Fiat 6  954 200 kr  899 900 kr Queenbed
Haninge Husbil Ny 2019 Adria Sonic Axess I 600 SC - Fiat 6  921 090 kr  824 000 kr Queenbed
Södertälje Husbil Ny 2020 Adria Coral Supreme 670 SL - Fiat 6D  978 600 kr  939 000 kr Långbäddar
Södertälje Husbil Ny 2020 Adria Coral Nordkapp S 670 SLT - Fiat  842 000 kr  809 000 kr Långbäddar
Södertälje Husbil Ny 2020 Adria Matrix Supreme 670 SLT - Fiat  989 600 kr  949 000 kr Långbäddar
Haninge Husbil Ny 2020 Adria Matrix Plus 670 SL - Fiat 6D 2,3  829 000 kr  799 000 kr Långbäddar
Haninge Husbil Ny 2020 Adria Nordkapp 670 SC 2,3l 140HP  819 000 kr  789 000 kr Queenbed

Annons_A4_Caravahallen_lista fordon.indd   1 2020-06-04   16:37:12
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Med anledning av Covid-19 pande-
min och dess påverkan för allmänna 
sammankomster kommer Nordens 
största husvagn och husbils mässa, 
Elmia Husvagn Husbil inte att kunna 
genomföras i september 2020 i nuva-
rande format. 
Beslutet att flytta fram Elmia Hus-
vagn Husbil har fattats efter noga 
övervägande och i dialog med Hus-
vagnsbranschens Riksförbund (HRF) 
samt Caravan Club of Sweden och 
diverse utställare och besökare. Näs-
ta Elmia Husvagn Husbil kommer 
att genomföras 8-12 september 2021. 
- Intresset för det mobila livet fort-
sätter öka, inte minst märkbart då 
begreppet ”hemester” kanske är mer 
aktuellt än någonsin. Vi befinner oss 
i en mycket svåranalyserad situation 
och fortsätter naturligtvis att följa 
myndigheternas rekommendationer. 

Genomförandet av stora mässor krä-
ver lång framförhållning vilket tyvärr 
inte ger oss inte några andra alterna-
tiv än att inte genomföra årets mässa, 
säger Lotta Frenssen, VD, Elmia AB. 
Att inte genomföra branschmässan 
Elmia Husvagn Husbil i år känns 
oerhört tråkigt ur flera aspekter, sä-
ger Tomas Haglund Ordförande för 
HRF:
- Det är viktigt med en årlig mässa 
som fokuserar på det mobila livet, 
dess produkter, nyheter, upplevelser 
och den stora valfriheten. Därutöver 
är också mässan viktig som bransch-
företeelse då den samlar stora mark-
nadsaktörer likväl som flera intresse-
organistaioner, klubbar med mera. 
På mässcampingen i anslutning till 
mässan samlar Caravan Club of 
Sweden cirka 175 volontärer från två 
av sina sektioner och även de lyfter 

Elmia Husvagn Husbil flyttas fram

särskilt fram vikten av mässan som 
mötesplats:
- Elmia Husvagn Husbil är start-
skottet för den nya säsongen och här 
delar vi den gemensamma, mobila 
livsstilen tillsammans. Över 7 500 
campinggäster samlas här och träffar 
vänner, diskuterar och tar del av alla 
de aktiviteter som mässan erbjuder. 
Det är väldigt tråkigt att vi har be-
hövt fatta det här beslutet, men vi 
måste naturligtvis följa de restrik-
tioner som gäller och kommer nu 
att ta nya tag inför 2021, säger Bör-
je Svärdström, ordförande, Caravan 
Club of Sweden. 
Mässan har arrangerats på Elmia 
sedan 1981 och har årligen cirka 35 
000 besökare, fördelade över mässans 
fem dagar. 

forsbergsfritidscenter.se

VÄLKOMMEN IN PÅ ETT AV VÅRA CENTER! 
Bjuv • Borlänge • Hyssna • Kalmar • Karlstad • Mantorp • Stockholm

UPPTÄCK FORSBERGS 
• Störst utbud  
• Välsorterade tillbehörsbutiker  
• Förmånlig finansiering

Noll meter
till allt
Friheten att alltid kunna rulla vidare till nästa upplevelse.

Det är den friheten vi älskar,  

och kanske är därför vi har 

blivit störst i Sverige  

på husbilar och  

husvagnar.

vid köp av husbil 2020

MILJÖBONUS

25 000kr
Vi hjälper dig med skatten 
och du får pengarna insatt 

på ditt konto!
1,95 %
finansierings- 
ränta på nytt

SINCE 1991

EDITION

 
Hobby Ontour T 65 GE

Pris inkl. utrustning:  

 från 699 000 kr

Forsberg Edition

Spara 30 300 kr!

 
Hobby Premium T 75 HGE

Pris inkl. utrustning:  

 från 899 000 kr

Forsberg Edition

Spara 80 600 kr!

STOCKHOLM  Bergkällavägen 22 • 08-756 67 60
forsbergsfritidscenter.se



Hemester. Barn och vuxna som läng-
tar efter lite äventyr och nåt kul att 
göra nu i sommar när vi inte ska resa 
utomlands.

En tur till Samstorpsgård kanske?
En trevlig gård med både vilda och 

tama djur som man verkligen får när-
kontakt med. 

Gården finns på vackra Gräddö i 
Roslagen. Vi besökte gården en solig 
och härlig vårdag i maj.

De som först stod och tog emot 
oss var två getter. I sitt hägn stod de 
med mulen mot stängslet. Vi fortsatte 
längre in på gården, och där fanns det 
både kaniner, vackra tuppar och höns 
av olika slag.

Vi hade bokat safarituren som var 
klockan 13.00. Vi klev upp i en stor 
vagn som drogs av en blå traktor.

Det finns en vagn som har en ramp, 
så även rullstolsburna kan följa med. 
(kom ihåg och boka det speciellt när 
ni bokar turen. Safarituren måste 
förbokas se deras hemsida) Vi sitter 
glesare i vagnarna än förut så alla ska 
får mer plats, då det är Coronatider. 

I vagnarna ligger det många bröd-
påsar på golvet, det är det vi ska mata 
djuren med när vi kommer in i häg-
nen. 

Vi får en introduktion av Tommy, 
som berättar lite om djuren i hägnen 
och vad vi kan förvänta oss under tu-
ren.

Sen börjar traktorn att röra sig 
framåt och vi åker iväg längs vägen.

Först kommer vi in i ett hägn med 
jättemånga hjortar  och några muff-
lon får och ett vildsvin som kommer 
springande mot oss i  vagnarna när vi 
stannat ekipaget inne i hägnet.  Alla 
börjar mata djuren, dom kommer 
nära. Det är kul att få se alla fina hjor-
tar. Tommy berättar om djuren i en 
högtalare och vi får fråga det vi und-
rar över. Han berättar om det lilla ki-
det som finns där. Både mamman och 
ungen är så gott som tama. Mamman 
låter till och med Tommy bära det lilla 
kidet så barnen i vagnarna får klappa 
det om dom vill och vågar.

Kronviltet är det största hjortdjuret 

Samstorpsgård, Gräddö

En gård med vilda djur 
som man kan få när-
kontakt med om man 

följer med på safarit.
Man får se djur som Vi-

senter, vildsvin, mufflon-
får dov- och kronhjort. Det 
finns även lite mindre vilda 
djur så som höns, tuppar o 
getter.

STOCKHOLMSNYTT  13

Matning pågår på safarituren

Tommy berättar om hjortdjuren
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på Samstorp. En kronhjorts normal-
vikt är ca 200 kg men dom kan väga 
ända upp till 300 kg och har en mank-
höjd av 130 -160 cm. Hinden väger 
ungefär hälften så mycket. Djuren 
blir cirka 15 till 18 år gamla, men kan 
bli över 20 år. Hinden lever ofta längre 
än hjorten.

Dovhjorten är lite mindre än Kron-
hjorten. Det vuxna handjuret kan 
väga upp till cirka 100 kg. Mankhöj-
den är cirka 80-110 cm,  och hinden 
är betydligt mindre. Dovviltet blir 
12-15 år gamla,  

Dovhjorten är ett flocklevande hjort-
djur som har varierande pälsfärg 
– allt från mörkt brun till vit. Den 
ursprungliga färgvarianten, som i 
sommarpäls är ljusbrun med vita 
prickar, är alltjämt vanlig. Och det är 
väl så vi tänker oss bambi, brun med 
vita prickar. Vit är även buken och 
benens insidor. På vintern är pälsen 
gråbrun, utan prickar.

När vi sett och hört om hjortarna 
så satte traktorn iväg igen, vidare till 
vildsvinen. Dom bökade o stökade 
i sitt hägn. Dom är verkligen stora, 
fast just nu fanns det ingen galt. Dom 
ska få en ny galt under sommaren. 
Ett fullvuxet vildsvin i Sverige blir 
omkring 1 meter i mankhöjd och 
drygt 1,5 meter långt. Suggan (ho-

nan) väger då vanligtvis över 100 kg, 
medan galten (hanen) är tyngre och 
kan väga uppemot 200 kg.

Vildsvinet har en lång historia i 
Sverige som började för omkring 11 
000 år sedan. Vildsvinet utrotades 
och uppgick i tamsvinsstammen, men 
återinfördes i hägn. Efter rymningar 
under 1970- och 1980-talet har de på 
nytt fått fäste i vårt land. Stammen 
har ökat i olika delar av södra Sverige.

Vidare efter det tog traktorn oss 
till Visenterna. Stora djur, men dom 
kom också fram och åt ur händerna 

på oss när vi matade med bröden som 
legat i vagnarna.

Visenten är, efter det att stäppbison 
och uroxe dött ut, Europas största 
och tyngsta landlevande däggdjur 
och det sista vildlevande oxdjuret I 
Europa. 

Vilda (återintroducerade) bestånd 
finns i Polen, Ukraina, Litauen, Ru-
mänien, Ryssland, Slovakien och 
Vitryssland. Visenten är ett flockdjur 
som främst äter gräs, halvgräs och ör-
ter. Både tjuren och kon har horn. Vi-
senten och bisonoxen tillhör samma 

Dags för Visenterna att få lite gott

Alla som ville fick klappa lilla rådjurskidet
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underfamilj som modern tamboskap 
och kan få fertila avkommor när de 
paras med kor. Den polska korasen 
ubro är ett resultat av sådan korsning.

När vi efter en timme återvände 
till utgångspunkten gick vi till res-
taurangen och beställde oss en ham-
burgare av vattenbuffel. Det var en 
specialitet av kött som dom fått tag i 
av kollegor i landet. Finns inte alltid 
på menyn. Det var riktigt gott. Det 
finns lite olika saker på menyn och 
så finns det en glassbar, med ganska 
stort utbud av olika sorters glassar 
och smaker. Det finns gott om sitt-
platser utomhus och även inomhus 
om det skulle vara lite sämre väder 
där man kan slå sig ner och njuta av 
till exempel av sin glass eller fika.

När vi var mätta och belåtna gick vi 
en trappa ner till gårdsbutiken. Där 
finns det olika sorters kött av vild-
svin, hjort och andra delikatesser. Så 
ta med kylväskan om ni tänkte handla. 
Så det håller sig lite kallt om det skulle 
vara en varm sommardag ni hälsar på.

Samstorpsgård har också andra 
aktiviteter under sommaren, så som 
minigolf, festkvällar med musik och 

dans, femkamp med mera. Nu i 
Coronatider är det lite färre av dessa 
aktiviteter men håll utkik på nätet 
på deras hemsida och på Facebook, 
där uppdateras sidan om kommande 
händelser.  www.samstorp.se

En mycket trevlig utflykt i vårat 
närområde så här i coronatider och 
annars också. Under sommaren kom-
mer de att öppna några små hus som 

man kan hyra och sova över i, med 
både dusch och toa i rummet, prak-
tiskt taget inne i hägnen. 

Eller så är det ett jättebra tillfälle 
att passa på och boka plats på någon 
av våra campingar Björkö Örn eller 
Kapellskär som ligger i närheten.

Dags för Visenterna att få lite gott
Delikatessbutiken

Text: Anne Ruotsalainen
Foto: Johan Dali
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Fint soligt väder!  Varmt!  Då är det badväder!

MEN vart ska vi åka och bada? Hur är det nu i dessa virustider?
Kommer badplatserna vara knökfulla med folk när vi inte ska åka 
utomlands?
Det brukar ju ändå vara mycket folk på badplatserna när det är varmt 
och fint, och nu kanske det blir ännu mer folk..
Vem vet?
Men det finns kanske en lösning på problemet.
Har ni tänkt på att alla våra campingar har jättefina badplatser?

Badsugen?

Björkö Örn 

Kapellskär

Kapellskär, resecampingen som ligger precis bredvid finlandsfärjorna. Här finns en badstrand och vid bryggan ligger 
även bastun, precis intill havet. Och barnen har en fin lekplats med både klätterställning och studsmatta. Bredvid den 
ligger en minigolfbana. Campingen ligger också i Roslagen. Lätt att göra utflykter ifrån till exempel till Samstorps gård.

Björkö Örn är en härlig havscamping med en stor och fin badstrand. Campingen har också en öppen restaurang/bar 
där man kan köpa mat, glass och fika. På campingen finns en minigolfbana och den ligger på Gräddö i Roslagen i när-
heten av Norrtälje, där det finns både affärer och restauranger, och den ligger ett stenkast från Samstorpsgård.

Boka plats on-line
direkt på hemsidan!



Mista

Mista är Vaxholms campingpärla. På den här campingen finns det en liten sandstrand till barnen, och ett klippbad för de 
äldre, med både en trampolin och en liten brygga. I Vaxholm finns vackra byggnader, affärer och Vaxholmsbåtar om man 
vill göra en liten utflykt ut i skärgården.

Storsved

Storsved, Värmdös solskenscamping. Inbäddad i härlig natur. Campingen har en fin liten sandstrand med en brygga. Det 
finns en eka man får låna, så man kan ta sig ut i viken och fiska i solnedgången. I närheten finns Siggesta gård, där det 
finns både djur och restaurang. Dom har en hel det aktiviteter på sommaren.

Örstig

Örstig, Nyköpings skogspärla. Närheten till skogen och Sörmlandsleden där man kan göra små utflykter, ta med sig 
fika och vandra och lära sig om skogen, är alltid trevligt. Det finns också en stor härlig sandstrand vid campingen. Och 
närheten till Nyköping med sina sevärdheter, dit man lätt kan göra dagsutflykter till och med på cykel om man har en 
med sig.
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Uppställningsplats för husvagnar/husbilar

Caravan Club Stockholm har uppställningsplats för 
husvagnar/husbilar.
Platsen är belägen i Bro och man har tillgång dygnet runt. 
Området är inhägnat.
Pris: Sommarsäsong 1/5 - 30/9 3.000 kr  
Helår 1/10 - 30/9 4500 kr
info@cc-camping.se

Återförsäljare av Polar sedan 1994....
Din Polarhandlare i Stockholmsområdet…

Det lilla personliga företaget på landet…

www.momby.se
MOMBY HUSVAGNAR AB

Sturestensvägen 9 • 812 93 KUNGSGÅRDEN
Tel: 0290-376 85 • Mobil: 070-656 62 04 • E-post: momby@telia.com 

Köper – byter – säljer   – verkstad

Nya Polar för omgående leverans!
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Hänt på Mista...

Har det då hänt något på Mista se-
dan senast ? Ja det har hänt något 
som berör inte bara Mista utan 
hela samhället nämligen pandemin 
(coronavirus). Det har skrivits och 
rapporterats dagligen om de nega-
tiva konsekvenserna. Pandemin be-
rör i hög grad också allt resande och 
det sociala livet på våra campingar. 
Vi får göra det bästa av läget genom 
att noga följa de regler och uppma-
ningar som myndigheterna infor-
merar om.
I mitten av mars bjöd Margareta 
Danielsson och Ulla-Britt Hagbo 
in till en gemensam ”pytt i pan-
na” kväll i Storstugan. Det kom 
ett drygt 20-tal personer som ser-
verades en god pytt i panna med 
ägg och övriga tillbehör. Lämpliga 
drycker till pytten som snaps och öl 
kunde inhandlas i puben. Efter ma-
ten genomförde Maud Friedner ett 
uppskattat musikquiz. Det blev en 
trevlig kväll tillsammans med goda 
vänner.
Den 18:e april skulle Stockholm-
sektionens årsmöte genomförts 
men har blivit framflyttat till sep-
tember på grund av pandemin.
I slutet av april hade vi vår gemen-
samma städhelg då vi som vanligt 

avslutar vintern och förbereder oss 
inför sommaren. Det är i stort sett 
liknande arbetsuppgifter varje år. 
Städa markytorna, underhålla cam-
pingens vägnät, lägga i badbryggor 
och båtar, förstärkning av elen med 
flera arbetsuppgifter. Under helgen 
gjordes även slutarbetet med vår nya 
gäststuga (gamla receptionen) som 
blivit väldigt fin samt utemiljön när-
mast runt stugan.
Vi var många som tillbringade 
påskhelgen på Mista. Vädret varie-
rade mycket men på påskafton var 
vädret så fint att vi kunde sitta ute. 
Vi dukade långbord med hänsyn till 
de avstånd som gäller under pande-
min. Det blev en sedvanlig sillunch 
med många olika sorters sillar på 
bordet och lämpliga drycker därtill. 
På önskemål så spelades också någ-
ra välkända melodier vid långbordet 
på dragspel, gitarr och trumpet. Det 
var en trevlig lunch i det fina vädret.  
Valborgsmässohelgen var den 
helg då bland annat allt brännbart 
som hamnat på brasan skulle eldas 
upp. Så blev det inte då camping-
värdarna bedömde att det blåste för 
stark vind. Brasan tändes en vecka 
senare. Som vanligt har grillen vid 
sjön varit tänd på lördagarna med 
trevlig samvaro runt denna.
Nu har vi hela sommaren framför 
oss men all planering och resande 
känns mycket ovisst i det rådande 
läget. Ingen vet vad vi har framför 
oss vad avser hälsan/sjukvården och 
även ekonomin. Det är ju redan nu 
ett mycket ansträngt läge. Detta 
gäller ju i hög grad även campingli-
vet. Vi närmar oss midsommarhel-
gen med vanligtvis många gäster. 
I förra numret av StockholmsNytt 
annonserade undertecknad som 

samordnare för midsommaren att 
Mista bjuder in till ett traditionellt 
midsommarfirande. Vi brukar ha 
ett program med många aktiviteter 
men dessa kommer tyvärr att vara 
inställda i år. Anledningen är na-
turligtvis det rådande läget och be-
stämmelserna kring detta. Dock blir 
det väckning på trumpet från berget 
som vanligt och kanske blir det ock-
så några midsommarlåtar av ”Anita 
med CC-boys”. 
Höstens olika aktiviteter är för när-
varande osäkra. Det vi nu optimis-
tiskt kan hoppas på är en snar tillba-
kagång av pandemin och att det blir 
en fin sommar med möjligheter att 
campa i Sverige. 
Ni som vill och har möjlighet att 
besöka vår fina camping Mista med 
de förutsättningar som pandemin 
innebär är naturligtvis hjärtligt väl-
komna. 

När detta sänds till redak-
tionen i slutet av maj så 
har vi lämnat våren bakom 
oss och kommit in i för-
sommaren. Det har varit 
en mild vinter utan någon 
rejäl snö. Våren har varit 
blöt med mycket regn och 
kyligt men nu har en skön 
försommarvärme nått oss.

Text: & foto: Bertil Nyman CC 8267  
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Husbilar & Husvagnar från HYMER!
Varmt välkommen till oss i Upplands Väsby, där vi säljer husbilar och husvagnar från Europas ledande 
tillverkare: HYMER och Carado. Vi har även ett stort utbud av begagnade husbilar och husvagnar. Titta 
gärna in i vår stora tillbehörsbutik med tältutställning, för de senaste nyheterna till din husvagn/husbil.

HYMER CENTER by HANSEN CARAVAN 
Vallentunav. 401 • Upplands Väsby • 08-5181700

hansencaravan.sefacebook.com/HansenCaravan
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Norrtäl
je stad

scamping

Sandvikens hav
scamping 

Norrtälje camping
Lommarvägen 42
761 52 Norrtälje
Telefon: 0176 - 20 92 10
E-post: info@norrtaljecamping.com
Hemsida: www.norrtaljecamping.com
Öppet: 1 jan - 31 dec 

Medlemmar i Caravan Club betalar 250 kr/dygn (ordinare 300 kr/dygn)

Väddö Havsbad & Camping
Sandviken 57   
76040 Väddö
Telefon: 0176 - 503 15
E-post: info@vaddohavsbad.se
Hemsida: www.vaddohavsbad.se
Öppet: 1 maj - 30 sep

hk campingar annons.indd   1 2020-06-07   19:14



Välkommen att besöka någon av våra campingar
Våra medlemmar har den unika 
möjligheten att besöka sektio-
nens fem campingar.
Kapellskär, Mista, Storsved, 
Örstig och Björkö Örn välkom-
nar alla medlemmar och bjuder 
på fina campingplatser, härlig 
natur och trevligt folk. 
Ta chansen att besöka våra cam-
pingar.

För bokning: 
Kapellskär tel:  0727 - 44 56 01 
Mista tel:   0727 - 44 56 02
Storsved tel:  0727 - 44 56 03

Örstig tel:   0727 - 44 56 04
Björkö Örn tel:  0722 - 33 07 82
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Södertälje Husvagnsklubb. 
Södertälje husvagsklubb är en ideell förening 
som bildades 1981. Klubben äger marken,som 
är försedd med bommar och delvis bevakad. 
 
På området finns 122 fasta platser, gästplatser 
och uppställningsplatser. 
Uppställningplatser & Tomtförmedlare. 
Mobil nr. 070-20134 19  
E-post: tomtformedling@agdala.in 
 
Uppställningsplats: Möjlighet finns att fylla                                                                                                     
driksvatten ochatt tömma toalleter i det                                                                                                                     
sk ”Potthuset” Nyckel eller fjärrkontroll till 
Bommen ingår. Övernattning ej tillåten, ingen                                                                                                  
biltrafik mellan klockan 23.00-06.00   
 
Pris Uppställningsplats. 
 Årsplats: Hyra/år 5.000 kr. Hyra månadsvis  500 kr 
På platsen är endast parkering tillåten, övernattning 
ej tillåten. 
 
Se mera information på hemsidan under fliken 
dokument.      http://www.agdala.in 

NYHET!
Nu kan du boka campingplats eller 
stuga direkt på Stockholmssektionens 
hemsida. 
Logga in när du bokar så erhåller du 
Caravan Club medlemspris.
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våra campingplatser
Storsved 
Kalvsviksvägen 22 B
139 90 Värmdö

072-744 56 03

reception.storsved@cc-camping.se 
        
Örstig
Örstig Camping
611 92 Nyköping

072-744 56 04

reception.orstig@cc-camping.se 

Kapellskär 
 Myntarbyäng

760 15 Gräddö

072-744 56 01
reception.kapellskar@cc-camping.se
 
Mista
Mista 1
185 93 Vaxholm

072-744 56 02
reception.mista@cc-camping.se 

Björkö Örn
Badviksvägen 5
760 15 Norrtälje

072-233 07 82

info.bjorko@cc-camping.se

Örstig

Rubanksgatan 2A, Knivsta • Telefon 018-418 87 80 • Besök vår hemsida för mer information knivstamotor.se

Att köpa husbil är för många en stor investering. Du som 
kund måste känna dig trygg när du gör din husbilsaffär. 
Vi på Knivsta Motor är stolta återförsäljare av husbilar 
från Knaus, Weinsberg, Roller Team samt CI.

Vi  tyck er at t a lla är värda en bra affär!

Alla medlemmar 

i Caravan Club får  

15% rabatt 

i vår verkstad.



Det händer på

Örstig
19- 20 jun  Midsommarfirande, Pub 
11 jul   Grillfest, anmälan senast 5/7, dans
25 jul   Pub
 8 aug   Kräftskiva(knytis), dans
22 aug  Surströmming(knytis)
19 sep   Städ/Arb.dag Pub
 3 okt    Avslutningsmöte kl.13.00

Storsved
19-21 jun  Midsommarfirande
27 jun   Månadsinfo kl 10,00 Tältet
27 jun   Pub kväll med Westerntema 
11 jul   Pubkväll med mat
18 jul   BARNENS DAG 
25 jul   Musikkväll med knytis, Heres spelar
 1 aug  Pub kväll, Mat kommer serveras
 8 aug   Tipspromenad, Kräftskive knytis dans
15 aug  Surströming
29 aug  Pubkväll med mat
26 sep  Höststädning, Höstmöte

Björkö Örn
19 jun   Midsommarfirande 
 4 jul   After Beach  på restaurangen med   
  live musik, kvällen buffé & live musik 
10 jul   After Beach  på restaurangen med   
  live musik, kvällen buffé & live musik
17 jul   After Beach på restaurangen 
          Buffé i restaurangen på kvällen 
24 jul   After Beach på restaurangen 
           Buffé i restaurangen på kvällen 
31 jul  After Beach på restaurangen 
         Buffé i restaurangen på kvällen 
 15 aug  Kräftskiva

Kapellskär 
18-21 jun  Midsommarfirande 
 8 aug   Kräftskiva (knytis)
15 aug  Surströmming (knytis)
19 sep   Höstmöte kl 14,00

Under låg och högsäsong
Lördagar 12.30-14.00 Grillning på logbacken
20.00-23.00 Pub med dans i torptet
Även under högsäsong 22 juni- 22 augusti
Onsdagar 19.30-22.00 Pub- och grillkväll på berget

Mista
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Välkomna till Caravan Club, Stockholmsektionen
Vi kan glädjas åt ytterligare nya medlemmar i Stockholmssektionen. 

Ni skall känna er varmt välkomna och vi hoppas träffa er 
på några av våra träffar eller på någon av våra campingar. 

Restaurang Örnis bar & kök
måndag - torsdag 11-21
fredag - lördag 11-23
söndag 11-17
Mer info se:
www.ornisbar.se

P.G.A Covid 19 så kan det förekomma ändringar i programmet.
Kontakta respektive camping för närmare information.
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Få den senaste och snabbaste 
informationen om du gillar
Caravan Club Stockholmssektionen 
på Facebook
www.facebook.com/ccsstockholm

Intresserad av 
att stå säsong på 
någon av våra 
campingplatser
Kontakta Stock-
holmskansliet
mail: info@
cc-camping.se
tel: 072 - 233 41 28
Kölista se hem-
sidan
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Aktuell sektionsinformation

Sektionsstyrelsen
Ordförande 
Massimo Johansson 070 - 660 65 99
massimo.johansson@cc-camping.se

Ekonomiansvarig 
Jan Hansen  070 - 621 05 60
jan.hansen@cc-camping.se

Sekreterare 
Peter Gran  070 - 540 33 33 
peter.gran@cc-camping.se

Avtal – Juridik –  Vice ordförande
Ulf Lindskog  072 - 233 07 80 
ulf.lindskog@cc-camping.se

Campingansvarig
Ann Hübinette  070 - 609 10 13  
ann.hubinette@cc-camping.se

Trafik – Utbildning – Sjukvård  – Stockholmsnytt 
Johan Dali  08 - 400 25 465
johan.dali@cc-camping.se

Aktivitetsansvarig
Terje Nilsson  073 - 314 17 64  
terje.nilsson@cc-camping.se
                     
Suppleant 
Hans Forevärn  070 -  454 10 40
hans.forevarn@cc-camping.se

Suppleant 
Christer Wikman  073 - 075 45 66
christer.wikman@cc-camping.se

Revisorer
Göran Hagtorn   08 - 505 564 01                                        
Peter Heiwe   076 - 052 46 70

Kölista
Kölista för våra campingplatser: se hemsidan 

Valberedning
Ledamöter
Ann-Sofie Östrand   070 - 490 57 63
Roland Canerstam  070 - 939 60 39
Anni Nordebol                   070 - 712 06 66 
valberedningen@cc-camping.se

Uppställningsplats
för obebodda husbilar och husvagnar i Bro
Stockholmkanslit                           072 - 233 41 28
  

Trafik / Utbildning
Johan Dali         08 - 605 59 00 
Karl Edvardsson                         070 - 628 92 51
Leif Duus                        073 - 661 35 31                                  

Golfinformation
Solveig Lidén-Grieze   08 - 570 36870, 0706 - 535 320 
solveig.sigge@telia.com

Medlemsärenden
Adressändringar, ny medlemskap m m: 
Kansliet i Örebro                   019 - 23 46 10                      
Övriga ärenden: kontakta styrelsen

Stockholmssektionen kansli
Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka 072 - 233 41 28

Hej alla Caravanare! 
Har det hänt något kul i år som ni varit med om?

Skriv en rad och berätta för oss!
Och så önskar jag er alla en solig sommar

Johan Dali redaktör Stockholmsnytt
mail: stockholmsnytt@cc-camping.se



Ann Hübinette
Campingansvarig

Jan Hansen
Ekonomiansvarig

Johan Dali
Trafik, 
Utbildning, 
Sjukvård

Massimo Johansson
Ordförande

Hans Forevärn
Suppleant

Peter Gran
Sekreterare

Ulf Lindskog
Vice ordförande, 
Avtal,  Juridk

Christer Wikman
Suppleant

Terje Nilsson
Aktivitetsansvarig

ETT TRYGGT 
SÄTT ATT HYRA 
UT PRIVATA 
HUSBILAR OCH 
HUSVAGNAR

Helförsäkrat via



SVERIGE

PORTO BETALT

B
Posttidning

Avsändare
Stockholmsnytt
Caravan Club
Järnvägsgatan 36
131 54 Nacka

Fritid

Förmånlig  Finansiering.

Skräddarsydd  Försäkring.

FÖR SENASTE NYTT FRÅN OSS,  
FÖLJ UPPLANDS BILFORUM I SOCIALA MEDIER! 
UPPLANDSBILFORUM.SE

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

ÖPPETTIDER 
Mån-Fre 10-18  
Lör 10-15  
Sön 11-15


