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 Bli pilot för en dag 

Anmäl dig till Å
rsmötet

– Kallelse till årsmöte
– B kod 96 kurs
– BE kurs
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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



Nr 251 sedan april 1967.

Ansvarig utgivare: 
Massimo Johansson 
 
Redaktör/Annonser:
Johan Dali         08 - 605 59 00

Post till redaktionen:
stockholmsnytt@cc-camping.se

Företagsannonspriser: 
Helsida  4 950 kr
Halvsida  2 900 kr
Kvartssida   1 900 kr
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Nästa nummer:
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Upplaga: 4 500 ex.
Utkommer 4 ggr per år. 
Tryck: DIXA Grafisk Produktion
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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
 28 sep   Årsmöte

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

www.facebook.com/ccsstockholm

Boka din plats på 
stockholmssektionens campingar 

direkt på hemsidan.
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På grund av rådande omständigheter och folkhälsomyndig-
hetens krav kan vi endast erbjuda plats till en deltagare per 
medlemsnummer.

För att veta hur många som kommer till årsmötet måste ni 
anmäla er till Caravan Club Stockholm kansli:
info@cc-camping.se med ”anmälan årsmöte” i ämnesraden 
samt ditt cc medlemsnummer
Anmälan måste vara oss tillhanda senast 24 september



Själv har jag inte vintercampat så 
mycket men hoppas få möjligheten 
till mer av den varan i år.

 
Det har varit en konstig sommar. 

Jag vet inte om jag skall säga att det 
varit bra sommarväder, men inte har 
det väl varit dåligt i alla fall? Jag har 
hunnit med 2 kortare turer med en 
husbil jag lånade av Forsbergs fri-
tidscenter. Tack till dem, nu när min 
husbil blev försenad i sommar. Vi 
fick tillbringa en vecka på Gotland 
med fantastiskt väder. Dit kommer 
vi åka fler gånger.

 
Jag har dessvärre inte haft möj-

lighet att tillbringa så mycket tid på 
våra campingar utan det har mest 
blivit dagsutflykter. Däremot har 
jag följt verksamheterna noga på 
distans då vi haft denna världssitu-
ationen som vi har.

 
Jag skall vara den första att erkänna 

att jag har varit väldigt orolig över 
vår campingverksamhet med tanke 
på att i början av sommaren var alla 
campare som bortblåsta. Vi hade 
alla folkhälsomyndighetens restrik-
tioner att följa så när maj månad var 
över hade vi en markant nedgång 
av gäster på våra campingar jämfört 
med förra året.

 När restriktionerna släpptes och 
det blev tillåtet att resa inom Sve-
rige så hittade många till våra cam-
pingar. Vi skall vara stolta över våra 
campingar som är väldigt trevliga 

Då börjar sommarsä-
songen lida mot sitt 
slut. För vissa av oss 

känns det tråkigt medan 
många av oss nu börjar se 
fram mot en vintersäsong.

och gemytliga. Jag vill verkligen 
rikta ett speciellt stort tack till vår 
camping i Norrtälje, Björkö Örn. 
Björkö Örn står för 45% av våra 
gästintäkter och hade en ökning 
med ca 25% mot förra året. (Ca 400 
gästnätter mer). Vi vet att vissa av 
våra campingar har haft det tufft i 
dessa Coronatider med gäster, men 
det är då som det är fördel med att vi 
har 5 härliga campingar i sektionen. 
När någon/några går dåligt så finns 
det någon som går jättebra och som 
räddar året för sektionen. Bra jobbat 
i Norrtälje.

 
Det är något att tänka på. Vi är en 

sektion som har 5 campingar men 
i slutet av dagen så är det bara en 
sektion och det är vi alla som jobbar 
ihop för varandra.

 
Vi är ca 4000 medlemsfamiljer i 

sektionen och de 3500 övriga famil-
jerna som inte ligger på våra cam-
pingar skall vi också träffa och ha 
trevliga aktiviteter med. Dessvärre 
har det inte gått att genomföra någ-
ra sådana denna sommar, men nu är 
det full planering för 2021.

Så jag skulle vilja uppmana alla 
som har några idéer på aktiviteter 
vi kan anordna maila detta till vårt 
kansli på 
info@cc-camping.se

 
Snart är det dags att träffas på vårat 

årsmöte som vi skulle ha haft i våras. 
Vi har fortfarande restriktionen på 
50 deltagare i skrivande stund, så 
som ni kan se längre bak i tidningen 
och i nyhetsbreven som gått ut mås-
te ni anmäla er om ni tänker komma 
på årsmötet. Det är för att vi måste 
veta hur många som skall komma. 
Vi måste tyvärr begränsa det till att 

endast en person per medlemsnum-
mer kan delta. Kommer det in mer 
än 50 anmälningar så kommer vi 
ordna med flera lokaler, så att  alla 
som vill delta kommer att få möjlig-
het till det.

 
 
Med detta vill jag avslutningsvis 

önska alla en fantastisk avslutning 
på sommaren och välkomna en här-
lig höst och jag hoppas vi kommer 
mötas ute på våra campingar så fort 
jag får min husbil. 

 
Glöm inte bort årsmötet så ses vi 

alla där.

ordförande har ordet
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Sammankallande ledamot Roland Canerstam omval 2 år
Ledamot   Annie Nordebo omval 2 år

Förslag till Valberedning

Caravan Club Stockholms sektionen
Budget-2020 Sektionen Kansli Ängsudden Kapellskär Mista Storsved Örstig Björkö Ö Bilistkurs Stlms Nytt

Totalt 10 17 20 30 40 50 60 761 95
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

Försäljning 8 749 771 44 465 436 800 1 932 044 1 466 828 1 311 018 1 393 868 1 917 748 72 000 175 000
Övriga rörelseintäkter & medlemsintäkter 587 000 548 000 0 0 0 0 0 39 000 0 0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 9 336 771 592 465 436 800 1 932 044 1 466 828 1 311 018 1 393 868 1 956 748 72 000 175 000

Driftsmaterial -624 300 -5 000 -3 700 -180 000 -60 000 -80 000 -135 000 -160 000 -600 0
Varukostnader -632 026 -100 000 0 -236 850 -62 550 -47 626 -68 000 -117 000 0 0
Drift Investering -661 000 -5 000 0 -116 000 -132 000 -120 000 -93 000 -195 000 0 0
Övriga varukostnader -222 000 -30 000 0 -4 000 -15 000 -3 000 -1 000 -7 000 -12 000 -150 000
SUMMA MATERIAL OCH VAROR -2 139 326 -140 000 -3 700 -536 850 -269 550 -250 626 -297 000 -479 000 -12 600 -150 000

BRUTTOVINST 7 197 445 452 465 433 100 1 395 194 1 197 278 1 060 392 1 096 868 1 477 748 59 400 25 000

Övriga externa rörelseutgifter -4 186 851 -365 085 -223 308 -826 937 -735 960 -786 141 -575 824 -623 861 -1 735 -48 000
Utgifter för personal -2 030 106 -1 077 458 0 -167 876 -147 076 -88 938 -134 064 -387 438 -27 256 0
Avskrivningar -480 042 -2 965 0 -45 743 -18 991 -27 418 -146 062 -238 863 0 0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -6 696 999 -1 445 508 -223 308 -1 040 556 -902 027 -902 497 -855 950 -1 250 162 -28 991 -48 000

RÖRELSERESULTAT 500 446 -993 043 209 792 354 638 295 251 157 895 240 918 227 586 30 409 -23 000
Finansielle poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULAT EFTER FINANSIELLA POSTER 500 446 -993 043 209 792 354 638 295 251 157 895 240 918 227 586 30 409 -23 000

Investeringsfond -förändring -325 000 -400 000 0 -50 000 -20 000 50 000 60 000 35 000 0 0
Fördelning overheadbidrag 0 1 440 000 -240 000 -240 000 -240 000 -240 000 -240 000 -240 000 0 0
BUDGETERAT RESULTAT FÖRE SKATT 175 446 46 957 -30 208 64 638 35 251 -32 105 60 918 22 586 30 409 -23 000
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Förvaltningberättelse
Flerårsöversikt
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Motioner
Revisionsberättelse
Propositioner

Följande till årsmötet finns i nummer 1 2020 av Stockholmsnytt



Valberedningens förslag till årsmötet 2020
Styrelse     Namn   CCnr  Mandattid
Ordförande   Massimo Johansson  92732  omval 2 år
Ekonomiansvarig  Rolf Åkerman  106255 fyllnadsval 1 år
Sekreterare   Peter Gran   74712  omval 2 år
Ledamot   Ulf Lindskog  48533  omval 2 år
Ledamot   Terje Nilsson  38725  omval 2 år
Ledamot   Ann Hübinette  45127  vald tom 2021
Ledamot    Johan Dali   20899  vald tom 2021
Suppleant   Christer Wikman  60497  omval 1 år
Suppleant    Torgny Nyholm  103863 nyval 1 år

Revisorer
Revisor   vakant      2 år
Personlig ersättare  vakant
Revisor   Peter Heiwe   46797  fyllnadsval 1 år
Personlig ersättare  vakant

Caravan Club Stockholms sektionen
Budget-2020 Sektionen Kansli Ängsudden Kapellskär Mista Storsved Örstig Björkö Ö Bilistkurs Stlms Nytt

Totalt 10 17 20 30 40 50 60 761 95
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

Försäljning 8 749 771 44 465 436 800 1 932 044 1 466 828 1 311 018 1 393 868 1 917 748 72 000 175 000
Övriga rörelseintäkter & medlemsintäkter 587 000 548 000 0 0 0 0 0 39 000 0 0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 9 336 771 592 465 436 800 1 932 044 1 466 828 1 311 018 1 393 868 1 956 748 72 000 175 000

Driftsmaterial -624 300 -5 000 -3 700 -180 000 -60 000 -80 000 -135 000 -160 000 -600 0
Varukostnader -632 026 -100 000 0 -236 850 -62 550 -47 626 -68 000 -117 000 0 0
Drift Investering -661 000 -5 000 0 -116 000 -132 000 -120 000 -93 000 -195 000 0 0
Övriga varukostnader -222 000 -30 000 0 -4 000 -15 000 -3 000 -1 000 -7 000 -12 000 -150 000
SUMMA MATERIAL OCH VAROR -2 139 326 -140 000 -3 700 -536 850 -269 550 -250 626 -297 000 -479 000 -12 600 -150 000

BRUTTOVINST 7 197 445 452 465 433 100 1 395 194 1 197 278 1 060 392 1 096 868 1 477 748 59 400 25 000

Övriga externa rörelseutgifter -4 186 851 -365 085 -223 308 -826 937 -735 960 -786 141 -575 824 -623 861 -1 735 -48 000
Utgifter för personal -2 030 106 -1 077 458 0 -167 876 -147 076 -88 938 -134 064 -387 438 -27 256 0
Avskrivningar -480 042 -2 965 0 -45 743 -18 991 -27 418 -146 062 -238 863 0 0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -6 696 999 -1 445 508 -223 308 -1 040 556 -902 027 -902 497 -855 950 -1 250 162 -28 991 -48 000

RÖRELSERESULTAT 500 446 -993 043 209 792 354 638 295 251 157 895 240 918 227 586 30 409 -23 000
Finansielle poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULAT EFTER FINANSIELLA POSTER 500 446 -993 043 209 792 354 638 295 251 157 895 240 918 227 586 30 409 -23 000

Investeringsfond -förändring -325 000 -400 000 0 -50 000 -20 000 50 000 60 000 35 000 0 0
Fördelning overheadbidrag 0 1 440 000 -240 000 -240 000 -240 000 -240 000 -240 000 -240 000 0 0
BUDGETERAT RESULTAT FÖRE SKATT 175 446 46 957 -30 208 64 638 35 251 -32 105 60 918 22 586 30 409 -23 000
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STORT UTBUD 

av nya och begagnade 

fordon för omgående 

leverans!

Ullevivägen 33
Stockholm/Bro
Tel. 08-12 45 65 25
www.husvagnar.com

ORD. ÖPPET 
Vardagar 10-18  
Lördagar 11-15Vi finns även i Västerås!

FÖRMÅNLIG  FINANSIERING

Varmt välkommen!

HUSVAGNAR OCH HUSBILAR TILLBEHÖR OCH FÖRTÄLTHUSVAGNAR OCH HUSBILAR

Din handlare i Stockholm/Bro
VÄLSORTERAD  

till behörsbutik

Reservation för slutförsäljning, ändringar och felskrivningar.

SE NYHETER 

2021

Teckna din 

skräddarsydda 

FÖRSÄKRING  

hos oss!

Annons helsida Bro Stockholmsnytt sept.indd   1 2020-08-25   12:54:42
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I Göteborgs utkant, närmare bestämt 
vid Säve flygplats, finns ett flygmuseum 
i ett före detta hemligt bergrum.

Här kan du bli pilot för en dag.
Den unika anläggningen i Säve be-

står av ett underjordiskt bergrum på 
22 000 m2.

Berghangaren färdigställdes 1955 
och ligger nära 30 m under jord och 
byggdes vid dåvarande Göta Flyg-
flottilj (F9) numera Säve Flygplats.

Sedan 1 januari 2008 ingår Aero-
seum i nätverket Sveriges Militär-
historiska Arv (SMHA) som sorte-
rar under Statens Försvarshistoriska 
Museer (SFHM).

Aeroseum är ett upplevelsebaserat 
aktivitets-center där man ska kunna 
uppleva miljön och känslan av fly-
gande farkoster med alla sina sinnen, 
genom experimentell och pedagogisk 
form.

Dom vill stimulera barns och ung-

domars intresse för teknik och na-
turvetenskapliga ämnen, och tar ofta 
emot skolklasser för att utforska flyg-
farkoster och annat inom flyg.

Under loven har man haft lite olika 
teman för skollediga barn och ung-
domar. Så som: 

Skaparverkstad – bygg en luftbal-
long - Utmana familjen i våra flygsi-
mulatorer - Testa Aeroseums experi-
mentstationer (Aerostationer)

Och många fler.
Aeroseum brukar arrangera bar-

nens flyghelg varje år (inställt i år 
2020 pga Covid 19) för både stora 

som små, då kan man se flygplan och 
helikoptrar både i luften och på mar-
ken. Ta del av flygförevisningar med 
många olika helikoptrar och propel-
lerflygplan. Försvarsmakten med fri-
villigorganisationer visar upp bland 
annat hundar, flygplan och motor-
cyklar. Och man kan passa på att åka 
med i en bandvagn. På plats brukar 
även finns många utställare som vi-
sar flygplan och helikoptrar och för 
de mindre hoppborg och ansiktsmål-
ning.

1950 påbörjades arbetet med att 
spränga ut ett utrymme i berget och 

Aeroseum, Göteborg

  Vad gör man i dessa Corona 
tider när man inte kan åka söder 
ut? Ett besök i ett stort berg-
rum med en massa intressanta 
saker inom flyget för både stora 
och små. Du kan också passa på 
att testa på att bli pilot för en 
dag i deras flygsimulatorer.

fortsättning sidan 11

Kommunikationscentral



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.
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göra anläggningen atombomssäker. 
Anläggningen är 22000 kvm stor och 
djupet där verksamheten förlades är 
28 m under bergets topp. Under hela 
byggnationstiden rådde fullständig 
sekretess, ända fram till 1998. Nere i 
berget var en division förlagd, vilket 
innebar ca 40 man samt ca 15 flyg-
plan av typen J 29 ”Flygande Tun-
nan”. Vid invigningen 1955 var inte 
anläggningen fullt färdig. Arbete 
med att färdigställa ett bränslelager 
pågick och djupt nere i berget vid 
sidan av hangarutrymmet montera-
des på plats 2 st bränsletankar. Den 
största tanken rymmer 700 kubikme-
ter och den mindre 550 kubikmeter. 
Alltså 1250000 liter flygbränsle.

Efter 1969 användes bergsutrym-
met som ett lager för flygplan. Här 
stod ca 70 flygplan av typ J 35 ”Dra-
ken” tätt packade utan vingar. En del 
skulle till skrot och en del var maga-
sinerade i berget. År 1998 beslutade 
försvarsmakten att lägga ned bergan-
läggningen. Vid denna tidpunkt fick 
dåvarande chefen och kommendör-
kapten Roger Eliasson kännedom 
om försvarets beslut. Roger Eliasson 
hade en idé om ett intressecenter för 
flygintresserade och ansökte om att 
få avhemliga och använda bergsut-
rymmet som skulle tömmas och läm-
nas. I absolut sista stund fick Roger 
tillstånd att prova sin idé och resten 
är historia. Aeroseum blev verklighet.

I bergrummen finns det många fö-
remål, flygplan som Draken, Viggen 
och Tunnan bland många andra. Och 
en hel del olika sorters helikoptrar.

Några av utställningarna som finns 
är bland annat:
Kalla Kriget

I denna utställning får du svar på 
hur tidsepoken “Kalla Kriget” bör-
jade och varför denna tid är så vik-
tig för utformningen av berget och 
för vår samtid. Utställningen speglar 
några av de viktigaste händelserna i 
Kalla Krigets historia.

Det finns ingen självklar förklaring 
till ordet ”Kallt krig” men bör ha att 
göra med ”frostiga/kyliga” relatio-
ner mellan USA och Sovjetunionen, 
samt att kriget aldrig blev ”varmt”, 

dvs. ingen direkt konflikt mellan su-
permakterna.

Öst och väst kom att stå emot 
varandra i ett delat Europa. Grän-
sen gick genom Europa från norr 
till söder, och den gränsen kallades 
järnridån. Uttrycket myntades av sir 

Winston Churchill. Kalla kriget kom 
att trappas upp och utvidgas till att 
omfatta hela världen. Det anses att 
kalla kriget tog slut i och med Sov-
jetimperiet upplöstes 1989-1990 då 
även Berlinmuren slogs i bitar och 
försvann.
Atombomben

Atombomben var det största hotet 
under Kalla Kriget. Denna utställ-
ning vill förklara lite om denna fruk-
tade företeelse men också hur atom-
kraften kan användas i fredligt syfte.  
Jakten på att bli först att tillverka en 
atombomb startade på allvar när USA 
kom med i andra världskriget 1941.  
Dom trodde att tyskarna forskade på 
det. Den första provsprängningen 
ägde rum den 16 juli 1945.

Mellan 1945 och 1958 forskade 
fortsättning nästa sidaRoger Eliasson berättar om Aeroseum och uppdrag han haft tidigare

Morse station
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KABE, POLAR, ADRIA, HOBBY, TRAVEL MASTER, BÜRSTNER, DETHLEFFS... JÄMFÖR GÄRNA VÅRA PRISER!

Patrik Gustavsson
073-250 09 80

Oskar Lindgren
070-454 03 57

Urban Lindgren
070-454 03 59

Ted Fagerström
070-765 28 92

Hannu Kivinen
08-741 41 31

Mikael Olausson
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Norrhemsv. 3, Södertälje Fors 9, Västerhaninge
Välkommen till oss!

BESTÄLL ER NYA KABE 2021  Med väldigt förmånliga  erbjudanden! 

Kvarvarande 2020 och 2019 Till OTROLIGT BRA PRISER!

STORT UTBUD 

av begagnade och 

nästan nya fordon för 

omgående leverans!

Alla erbjudanden gäller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden.  
Med reservation för ev. slutförsäljning, felskrivningar och ändringar.

GÖR ETT BESÖK HOS STORSTOCKHOLMS  
STÖRSTA ÅTERFÖRSÄJARE AV  
HUSBILAR & HUSVAGNAR.  
VI FINNS PÅ TVÅ STRATEGISKA PLATSER  
VÄSTERHANINGE & SÖDERTÄLJE

Nya och begagnade husvagnar och husbilar.
Tillbehörsbutik och serviceverkstad.
Förmånlig finansiering via KABE Finans.
Branschens bästa försäkring via Kabria Försäkring.

FÖRMODLIGEN 

MARKNADENS 

MEST PRISVÄRDA 

FÖRSÄKRING!

RIKTIGT 

FÖRMÅNLIG  

FINANSIERING
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Sverige i hemlighet på en svensk 
atombomb. När hemligheten av-
slöjades så växte sig motståndet mot 
kärnvapen allt starkare. 1968 skrev 
Sverige på icke spridningsavtalet och 
forskningen avvecklades. Det svensk-
tillverkade attackflygplanet A32 Lan-
sen var tänkt som kärnvapenbärare i 
början, medan man projekterade ett 
nytt flygplan SAAB A36.

Orter som hade med forskningen 
att göra, var bland andra Stockholm 
där KTH genomförde fysikaliska 
mätningar på plutonium som fram-
ställdes i en provreaktor under sko-
lan. I Ågesta framställdes plutonium 
till den första prov atombomben.

Och i Ljungaverk planerades det en 
fabrik för produktion av tungt vatten.  
Och det fanns flera orter som var in-
blandade inom denna forskning.
Spioner

Under Kalla Krigets dagar var spi-
oner en viktig underrättelsekälla för 
främmande makt. Alla spionerade på 
alla.

I denna utställning kan man läsa 
om lite olika spioner.  En av dom 
mest kända är Stig Wennerström.

Sommaren 1963 greps Stig W. och 
Sverige fick en stor spionaffär i hän-
derna.

Mot andra ”småspioner” som An-
dersson och Enbom så var Wenner-

ström en sofistikerad världsman och 
tillhörde etablissemanget och bodde 
i en Djursholmsvilla. Han tillhörde 
en gammal officerssläkt. Han ville 
själv bli tandläkare men lyckades inte 
med det och inte heller med att bli 
flottiljchef. Men hans språkkunska-
per kom väl till pass när han tjänst-
gjorde som flygattaché i Moskva och 
Washington 1949-57.  Wennerström 
värvades av GRU 1948 och fick täck-
namnet Örnen.

Han var en mycket nitisk spion, 
och under sina 15 år i branschen 
överlämnade han mer än 20 000 sidor 
hemliga dokument till sina uppdrags-
givare.

Varför blir man då spion? Några 
av orsakerna kan vara av politiska el-
ler ideologiska skäl, som hämnd för 
oförätter (verkliga eller inbillade), 
för att stärka sin självkänsla, även-
tyrslystnad, pengar, för att man ut-
sätts för utpressning, av patriotism  
att man känner lojalitet mot tidigare 
fosterland och så för kärleks skull.

I ett rum fick man leta efter spion-
kameror, det var roligt och svårt.
Flygkommunikation

Denna interaktiva utställning vi-
sar och förklarar hur flygplan har 
kommunicerat med varandra och 
med personer på marken. Under fly-
gets barndom användes flaggor och 
handsignaler, idag används modern 
radioutrustning som även kan testas 
av besökarna.
Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil statlig 
myndighet som ansvarar för sjööver-
vakning och räddningstjänst till sjöss. 
De räddar, hjälper, övervakar och 

motverkar brott längs Sveriges kust. 
Kustbevakningen deltar även i olika 
internationella uppdrag.
Rymden 

Utställningen visar främst ”Hur 12 
män hamnade på månen”. Pionjärerna 
under 50- 70-talet samt nutid med 
ISS. Utställningen visar också våra 
närmaste planeter och varför vi har 
årstider.

Här får man se Apollo astronauter-
nas rymddräkt.

En dräkt som var till för rymd-
promenader. Den skulle skydda mot 
det låga trycket på månen. Och den 
innehåller ett kylsystem med cirku-
lerande vatten. Den består av ca 21 
lager olika textilier. Men den måste 
vara flexibel och behovet av rörlighet 
var stort. På jorden väger den  82 kg 
inklusive ryggsäcken med syre och 
andra system, men på månen bara 16 
kg. Det är ett slutet system som kan 
rena luften från koldioxid och har 
syre för 7 tim i ryggsäcken.  Dom 3 
första astronauterna som hade denna 
rymdräkt var Niel Armstrong som 
var första människan på månen. Mi-
chael Collins cirkulerade runt månen 
i Apollo 11 och så Edwin ”Buzz” Ald-
rin den andra människan på månen.

Deras ”moonboots” var gjorda av 
Silikon, som var glidmedel mellan 
lagren, Beta cloth som var som glas-
fiber men med bättre egenskaper och 
teflon för att öka hållfastheten. Kap-
ton som är polyamidväg (plast) och 
aluminium. Nylar som gjorde ytan 
sträv och klibbig. Dacron som är 
polyesterfiber och så Chromel-r en 
metallväv mot förslitning.

fortsättning sidan 14Måndräkt som användes i Apollo 11

Flygsimulator
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Niel Amstrongs kända uttryck från 
första steget på månen är ”Detta är 
ett litet steg för en människa, men ett 
jättekliv för mänskligheten”.

Kul fakta: Luften på jorden består 
av 78 % kväve, 21% syre och 1% 
ädelgaser.

Temperaturen sjunker med ca 6 
grader per 1000 meter, till ca 10-12 
000 meter.

Att astronauterna inte hade något 
vatten med sig i kapseln till månen. 
Dom måste återanvända det vatten 
efter rening som dom producerade 
själva.

Att rymddräkten i Appollo var per-
sonlig och att dom som används idag 
består av moduler som plockas ihop 
beroende av storlek och kostar 12 
milj dollar styck.

Det finns också en simulatorhall 
där du kan  ”flyga” i olika flygplan, 
det finns 7 olika flygplanstyper att 
prova mot en separat avgift. Allt från 
propellerplan, jetplan och helikopter 
till passagerarflyg. Hit kommer redan  
kunniga flygare  som icke kunniga men 
intresserade. Tala med personalen 

och boka tid för en upplevelse utöver 
det vanliga.

Blir man lite småsugen så finns 
Café Markan. Här kan du stilla din 
törst och hunger med diverse god-
saker. I hyllorna finns plastbyggsat-
ser och leksaksmodeller av flygplan, 
DVD-filmer och böcker. Här finns 
också ett flygboksantikvariat där 
du kan fynda bland många ovanliga 
böcker.

Kommer man hit med husvagn el-
ler husbil så finns det ställplatser på 
området.

Se mer på www.aeroseum.se
Till sist vill vi gratulera  Aeroseum 

till utmärkelsen Travellers Choice 
2020

Tripadvisor som är Världens störs-
ta resesajt har utsett Aeroseum till 
Travellers Choice 2020. Det är en ut-
märkelse Aeroseum inte fått tidigare.

Den innebär att Aeroseum är 
ibland de 10% populäraste saker som 
finns att göra i världen!  Och att dom 
är bland de 1% populäraste i Sverige. 

Text: Anne Ruotsalainen
Foto: Anne Ruotsalainen & Johan Dali

Man får röra och testa grejerna på Aeroseum
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Rädd om hjulen?  Hjullås ny Svensk uppfinning!

Däckstölder sker dagligen. 
Vi har hittills använt oss av fälglås, 

en bult som man kan låsa fast med 
en specialnyckel. Då det inte finns 
så många olika kombinationer på 
låsbultarna och att de är ganska lät-
ta att dyrka upp, samt att Rimgard i 
Stockholm fick nog av stölderna så 
ville dom hitta på ett bättre och säk-
rare lås som skulle vara väldigt svår 
att dyrka upp.

Man lyckades och har nu ett lås 
som man inte kan dyrka upp enligt 
olika tester som gjorts.

Finns idag till VW, Volvo, BMW, 
Porsche, AMG, Audi, Mercedes och 
Mini. Man kommer att tillverka till  
fler märken allt eftersom, samt till ef-
termarknaden av fälgar.

Det är enkelt att montera dessa på 
bilen, allt som behövs finns med i pa-
ketet.

Man börjar med att lossa centum-
kåpan med medföljande häftmassa. 
Enklast är att sätta fast massan på 
botten på en kryddburk och sedan 
dra den rakt ut. Montera låskåpan 
över bultarna och sätt i hylsan i cen-
trumhålet och dra åt med sexkant-

nyckeln. Sätt sedan in låskolven och 
vrid om nyckeln som finns med i för-
packningen. Återstår att sätta tillbaka 
mittkåpan på plats. Sen är det klart.

Tog inte alls lång tid och snyggt 
blev det.  Man ser ej bultarna längre.

Rimgard har samarbeten med ett 
antal försäkringsbolag, biltillverkare 
och aktörer inom bilsäkerhets- och 
testbranschen.

Frågan är hur många stölder av fäl-
gar/däck som sker per år, ingen ex-
akt siffra finns att få fram men man 
uppskattar till att det rör sig om ca 10 
000 stölder/år i Sverige.

Låset är från Assa Abloy och är 
godkänt. Nya nycklar kan beställas 
då det finns ett nyckelkort med. Sex-
kantsnyckel och hylsan till den, för-
varas i bilen och låsnyckeln tillsam-
mans med bilnyckeln.

Assa Abloys laboratorium har tes-
tat  låsmekanismen och konstaterat 
att den är både borr- och dyrksäker

Rimgard rekommenderas av Volvia 
och If samt BMW originalförsäk-
ringar, Mercedes-Benz Försäkring, 
Porsche Försäkringar, Audi Försäk-
ring, och Dina Försäkringar.

Pris från ca 3900 kr. Vill man slippa 
överraskningen med att bilen står på 
backen utan hjul, så är detta en bra 
investering. Vid stöld drar försäk-
ringsbolagen ned för ålder och slita-
ge på både fälgar och däck.

Låskåporna finns att köpa i färger-

na silver, antracit och svart.
Rimgard erbjuder 10% rabatt till 

Stockholmsnytts läsare.
Använd kod CCS10 som gäller 

tom 31/12 och beställs via deras 
hemsida.
se.rimgard.com

Text: Johan Dali
Foto: Anne Ruotsalainen
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Manöverkörning med bil + husvagn och husbil
För att höja körskickligheten och därigenom främja trafiksäkerheten har Caravan Club of Sweden instiftat ett 
märke. CC: s manövermärke, vilket kan tilldelas den, som avlagt prov i prestationskörning med Bil +Husvagn eller 
Husbil.
Märket utdelas i brons, silver, guld, elit samt elit 1, 2, 3, osv. Endast en valör per år kan erövras. 
                    
För att kunna tilldelas märke skall ett prov avläggas.
    
Provet skall avläggas inom en körtid(inkl prickbelastning) av högst:
Brons  Silver  Guld + högre
12 minuter 10 minuter 8 minuter   

Kom och kör du också!
Husvagn finns på plats. 
Ta med bil och speglar eller husbil.
Vi kommer köra söndag den 11 oktober med start kl 13.00 
Passa på öva att köra mellan koner!
Plats: Opus bilprovning , Industrigatan 10, Märsta     
Anmälan senast 7 oktober till:
johan.dali@caravanclub.se
eller tel: 08 - 605 59 00
                                                     

 
 
 
Anmäl dig till 
Årsmöte Caravan Club Stockholmssektionen  
 
Måndag 28 september 19.00 Quality Hotel Sickla 
 
På grund av rådande omständigheter och folkhälsomyndighetens krav kan vi endast erbjuda 
plats till en deltagare per medlemsnummer. 
 
Vi bjuder på kaffe och fika kl 18.30 
 
För att veta hur många som kommer till årsmötet måste ni anmäla er till Caravan Club 
Stockholm kansli: 
info@cc-camping.se 
eller tel: 072 – 233 41 28 
 
Anmälan måste vara oss tillhanda senast 24 september. 
 
Välkomna! 
 
Adress: Värmdövägen 84, 120 08 Nacka 
 
 

För att veta hur många som kommer till årsmötet måste ni anmäla er till Caravan Club Stockholm kansli:
info@cc-camping.se 
med ”anmälan årsmöte” i ämnesraden samt ditt cc medlemsnummer
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Söndag den 11 oktober är ni tjejer hjärtligt 
välkomna att träna på manöverkörning.
Ta med bil och speglar. Släp och husvagn 
finns på plats.
Mellan kl 11.00 - 13.00
Instruktörer finns på plats.
Kom och kör du också.
Plats: Opus bilprovning, Industrigatan 10, Märsta
Anmälan senast 7 oktober till:
johan.dali@caravanclub.se
eller tel: 08 - 605 59 00

 NÄMNDEMANSGÅRDENS 
VINTERUPPSTÄLLNING 

 
11 mil SV Stockholm 
(nära Malmköping) 

 
Prisex per ekipage oktober-april 

Inkl moms 
 

HUSVAGN 3 100 KR 
Längd 6-7 m (inkl drag)             

Bredd >2,35 m +15% 
 

HUSBIL 4 500 KR 
Längd 6-7 m;  

Bredd >2,35 m +15% 
Mattias Henningson 

010-109 16 10 
Emanuel Henningson 

070-559 68 62 
 

Tjejer kom och kör/öva med släp/husvagn

Fördelaktigt att campa
under lågsäsongen

TIPS:
köp också 

den praktiska
appen

•  Upp till 50 % för en övernattning under lågsäsongen
•  Välj mellan 3 000 årligen inspekterade campingplatser i Europa
•  (Små-)barn kommer gratis med till 719 campingar
•  Hitta en camping med den tillhörande
 guiden eller köp den praktiska appen (€ 3,59)

185:-
Frakt tillkommer

Beställ i vår webbshop 
www.caravanclub.se 



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!

18  STOCKHOLMSNYTT



Hänt på Mista...

Nu har en stor del av sommaren 
gått och vi närmar oss hösten och 
kvällarna börjar allt efter som bli 
mörkare. Har det då hänt något på 
Mista den här sommaren? Jag tycker 
att vi på ostkusten har haft en fin 
campingsommar vad avser vädret. 
En något kyligare och regnigare 
juni månad följdes av juli och inte 
minst augusti som varit mycket fina 
och som också inneburet att många 
kunnat njuta av både sol och vårt 
fina bad. 

Vi informerade i föregående num-
mer av StockholmsNytt att de flesta 
av midsommarens aktiviteter ställts 
in på grund av pandemin. Någon 
midsommarstång i vanlig storlek 
gjordes inte. Däremot gjordes flera 
mindre i olika grupper. Precis som 
under många tidigare år startade 
midsommarhelgen på campingen 
med att undertecknad spelade ”Idas 
sommarvisa” på trumpet från ber-

get. Senare blev det sillunch i mindre 
grupper. På eftermiddagen samlades 
vi vid lekplatsen och fick låna en ny-
tillverkad fin liten midsommarstång 
av Evy Odell. En fiskdamm ordna-
des av familjen Forsman för barnen. 
”Anita med CC-boyz” spelade lite 
populärmusik och midsommar-
låtar som barnen kunde dansa till 
runt midsommarstången. Allt med 
behöriga avstånd. Således blev det 
inga lotterier och inget chokladhjul. 
Midsommardagen inleddes med att 
undertecknad spelade Ulf Lundells 
”Öppna landskap” från berget. Det 
blev inga fler gemensamma aktivite-
ter som vi brukar ha denna dag, inga 
tipspromenader, ingen Mista-jogg 
och inte heller någon Bingo. Trå-
kigt men förhoppningsvis kommer 
det att bli bättre nästa år.

Vi har haft både kräftskivor och 
surströmmingsskivor i augusti som 
vi brukar ha. Dessa har i år hållits 
i flera och mindre grupper på äng-
arna enligt gällande förutsättningar. 

Även grillarna har varit tända på 
lördagarna.

På grund av pandemin blev vårt 
vårmöte framflyttat till höstmötet. 
Detta genomfördes utomhus sista 
helgen i augusti och vi hade tur att 
regnet upphörde just före mötet. 
Till ordförande valdes Richard Fall 
och till sekreterare Monika Lund-
kvist.  Fyra medlemmar från sek-
tionsstyrelsen var också närvarande. 
Dom informerade om trafikfrågor, 
brandsäkerhet och inte minst om 
ekonomin där det lämnades positiv 
information m.h.t nuvarande inves-
teringsstopp som kanske kan hävas 
senare i år eller till nästa år. Någ-
ra avgiftshöjningar nästa år syntes 
heller inte nödvändiga. Beslutad 
självavläsning av vår individuella el-
förbrukning  har inte fungerat som 
tänkt så den kommer att avslutas. 

Valberedningen presenterade 
genom Tommy Lundkvist förslag på 
olika uppgifter inom campingen som 

Vi är i månadsskiftet 
augusti-septem-
ber när detta sänds 

till redaktionen. Årets 
sommar har varit helt olik 
tidigare somrar både på 
Mista och i övriga Sveri-
ge. Ja runt hela världen på 
grund av den globala pan-
demin. Det har inneburet 
en stor begränsning vad 
avser resor, flyttade mö-
ten, gemensamma aktivi-
teter och inställda arrang-
emang.
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fortsättning nästa sida

Höstmöte som var utomhus
Foto: Johan Dali



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

20  STOCKHOLMSNYTT

också beslutades på mötet. Bland 
annat föreslogs 2 nya sommarvär-
dar och 1 ny vintervärd. Även en ny 
festkommitte’ och nytt campingråd 
beslutades. Det blev inga beslut för 
ungdomsansvarig, valberedning el-
ler midsommaransvarig. Det får tas 
på möte under arbetshelgen eller på 

vårmötet nästa år. Tommy efterlys-
te Intresserade för dessa. Närmaste 
aktivitet på Mista är arbetshelgen 
26-27 september som avslutar som-
marsäsongen och förbereder för 
vintern. Några andra aktiviteter är 
för närvarande inte planerade. Vi 
får se fram emot om den nya fest-

kommitten kommer med några för-
slag senare under hösten. Här är vi 
också beroende av vad som händer 
med pandemin.       

Vi är många på Mista som tycker 
att det är trevligt att besöka Elmia 
men som i är inställt liksom de träf-
far som Riks planerat för. Sektio-
nens årsmöte blev flyttat från våren 
till hösten den 28 september. Hur 
detta skall genomföras är för när-
varande oklart för undertecknad 
men utgår från att det finns det mer 
information på annan plats i detta 
nummer. Avslutningsvis ser vi fram 
emot en fin campingvinter.

Bertil Nyman  CC 8267  

Anita med CC-Boyz spelar på midsommar
Foto: Terese Rönn

Foto: Bertil Nyman



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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BE körkort och B kod 96 kurser

Behöver du öka din körkortsbehörighet för att kunna 
dra tungt släp till bilen?
Vi startar upp kurs i:
BE med start den tisdag den 20/10 och kör totalt 6 
tisdagar.
Pris: 4000 kr

B-kod 96 utökad behörighet med start torsdag den 
29/10 en information och teorikväll.
Pris: 3000 kr

Båda kurserna övar vi med släp någon lördag eller 
söndag i Märsta.
Vi finns på plats med släpet på uppkörningen hos 
trafikverket.
Trafikverkets avgifter tillkommer.

Lediga säsongsplatser i vinter
Nu startar vintersäsongen på våra campingar i Stockholmssektionen.
Lediga platser finns om du vill vintercampa och ha det trevligt med oss.
Våra campingplatser finns i Gräddö, Kapellskär, Vaxholm, Värmdö och Nyköping.
Kontaktuppgifter till repektive camping se nedan.

Anmälan senast 11 oktober till:
johan.dali@caravanclub.se
eller tel: 08 - 605 59 00



Lösningen kommer i nästa nummer

Kryss nr 3 2020
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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 sep  Städ/Arb.dag Pub
 3 okt   Avslutningsmöte kl.13.00
 3 okt  Bingo, försäljning av kaffe med dopp
24 okt  Bingo, försäljning av kaffe med dopp
28 nov  Adventskaffe
 5 dec Ev. Julbordskryssning
12 dec Adventsknytis
31 dec  Sopplunch på festplatsen,bindande föran-
mälan senast den 20/12.

Storsved

26 sep Höststädning, Höstmöte

Björkö Örn

26 sep  Pub med band (bordsbokning)
 3 okt   Grilla hamburgare kl. 12.00 - 13.30

24 okt  Oktoberfest tema

Kapellskär 

19 sep  Höstmöte kl 14,00

Mista

26-27 sep Arbetshelg och infomöte

November och December: Det kommer vara knytis i 
storstugan några helger, ärtsoppskväll och peppar-
kaksbak m.m.
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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
fredag - lördag 16.30 - sent
Mer info se:
www.ornisbar.se



Lösning kryss 2 2020
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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 - 605 59 00
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 trevlig höst

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



SVERIGE

PORTO BETALT

B
Posttidning

Avsändare
Stockholmsnytt
Caravan Club
Järnvägsgatan 36
131 54 Nacka

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

STORT UTBUD
AV NYA OCH BEGAGNADE FORDON! 
VI VÄRDERAR PÅ PLATS!  
STOR EFTERFRÅGAN PÅ BRA BEGAGNAT.

> SE VÅR WEBBSIDA!

Annons CC baksida Uppsala sept.indd   1 2020-08-28   14:49:53


