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Välkommen till Däckteamverkstaden
i Upplands Väsby
ViEnzo
erbjuder
dig
bästa
möjliga
däck och fälg utifrån ditt behov och önskemål för din husbil.
Enzo YLA Trailer
YLB
Enzo YLB
HG
vit/pol
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blk/pol
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Enzo
YlaFuoco
Trailer5gr
vit/pol

MAKYla
King
5
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Enzo YLB

Enzo YLB HG

MAK Stone silver

MAK Stone 5

MAK Load 5

MAK Fuoco 5
vit/pol

Gör som tusentals andra och
Enzo YLA Trailer
skydda
vit/pol dina fordon med en
spårsändare.

MAK King 5

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

VI TAR HAND OM
DIN HUSBIL & PERSONBIL

ProDOB

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.

10 år

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:
• 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 (däcktrycksövervaknings system)
• Hjulinställning för Husbilar/Personbilar
• Montering av Extraljus, LED ramp, Backljus
• Vattenreningsverk (Blue Marine Led UV-light)
med Wi-Fi

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

Vi ingår i Autoexpert & Däck Team kedjorna. Vår kunskap din trygghet
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Upplaga: 4 500 ex.
Utkommer 4 ggr per år.
Tryck: DIXA Grafisk Produktion
Distribueras till medlemmar i
Stockholmsregionen samt Gotland.

Kalendarium
april 		

Omslagsbild:
Foto: Anne Ruotsalainen

Årsmöte

Se aktiviteter på respektive camping
Se aktiviteter på hemsidan och facebook

www.facebook.com/ccsstockholm
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ÄR DU VÅR NÄSTA KRÖGARE?
Vi söker dig som vill driva restaurangen på vår camping Björkö Örn. Restaurangen har
ett välutrustat kök och trevliga lokaler såväl inne som ute. Köket med utrustning och
beredningsutrymmen samt serveringslokaler med möbler arrenderar du av Caravan
Club. Vi har ett önskemål om minsta öppethållandetider, under lågsäsong alla helger
och under högsäsongen (främst juni, juli, augusti) alla dagar. Den som driver restaurangen har stor frihet att ordna egna evenemang och aktiviteter för gäster.  
Campingen är en allmän camping öppen för alla och har över 100 husvagns- och husbilspatser, varav 40 är gästplatser för korttiduthyrning och resten är fasta års- och säsongsplatser, Därutöver finns 10 uthyrningsstugor.
I direkt anslutning till campingen finns ett allmänt bad som vid gott väder är mycket
välbesökt. Även badgäster och närboende besöker restaurangen.
Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktperson: Ulf Lindskog, ulf.lindskog@cc-camping.se, 072-233 07 80

God Jul och Gott Nytt År
Önskar Styrelsen
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HUSVAGNAR OCH HUSBILAR

HUSVAGNAR OCH HUSBILAR

TILLBEHÖR OCH FÖRTÄLT

*Reservation för slutförsäljning, ändringar och felskrivningar.

Varmt välkommen!

Vi finns även i Västerås!

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

ORD. ÖPPETTIDER:
Vardagar 10-18,
Lördag 11-15

Årsmötet 2020

Årsmötet, Lars Lindström mötesordförande sitter med styrelsen och 48 röstberättigade var närvarande

Å

rsmötet 2020 var planerad i
april men pga rådande omständigheter fick den flyttas
till den 28 september.
48 närvarande röstberättigade hade
kommit till Globe Hotel Stockholm
där mötet hölls. Det gick också att
följa mötet via teams så man kunde
sitta hemma i lugn och ro.
Sektionsordförande Massimo Johansson öppnade mötet och hälsade
oss välkomna.
Styrelsen presenterade sig.
Årsmötet valde Lars Lindström till
mötesordförande och Peter Gran till
mötessekreterare.
Lars Lindström tackade för förtroendet. Antal medlemmar i Stockholmssektionen var den 31 december 2019
4061 medlemmar.
Ekonomiansvarig Jan Hansen föredrog resultat och balansräkningen.
Föreningens revisor Göran Hagtorn
redovisade revisionsberättelsen. Styrelsen har under året anlitat en auktoriserad revisor, Johan Rönnqvist
från PWC Sweden. Johan läste upp
delar av sin rapport avseende översiktlig granskning, med muntligt til�lägg att ekonomiansvarige Jan Hansen har utfört ett föredömligt arbete.
Styrelsen gavs ansvarsfrihet.
En motion hade inkommit gällande
mer öppen kommunikation mellan
styrelsen och medlemmarna, vilken
årsmötet beslutade bifalla motionen.
En proposition gällande ekonomin
som årsmötet beslutade att bifalla.
Även en proposition gällande trivselanvisnigar, vilken årsmötet beslutade

att frågan skall återremitteras till styrelsen.
Jan Hansen föredrog budgeten för
2020.
Det beslutades om 7 ledamöter och 2
suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.
Följande personer valdes:
Sektionsordförande 2 år omval Massimo Johansson.
Sekreterare 2 år omval Peter Gran.
Ekonomiansvarig 1 år fyllnadsval
Rolf Åkerman.
Ledamot 2 år omval Ulf Lindskog.
Ledamot 2 år nyval Christer Bäckman.
Suppleant 1 år nyval Torgny Nyholm
Suppleant 1 år omval Christer Wikman.
Sittande ledamöter till 2021 Ann
Hübinette och Johan Dali.
Revisor 1 år nyval Johan Rönnqvist
PWC
Personlig ersättare 1 år nyval PWC.
Revisor 1 år fyllnadsval Göran Hagtorn.
Personlig ersättare 1 år nyval PWC.
Sammankallande valberedning 1 år
Roland Canerstam.
Ledamöter valberedning 1 år Anni
Nordebo och Ann-Sofie Östrand.
Lars Lindström informerade om att:
– Roadshow sker i samarbete med
Kabe, Adria och Kama fritid.
– Elmia inställt i år
– Inget nytt Ting planerat
– Festivaler planerade nästa år i Värnamo, Kristinehamn, Ockelbo och
Sturkö.
– NCT/NCR i Finland är framflyt-

tad till nästa år.
– Husbilsträffen är inställd i år.
– Husvagn & campingkryssningen
med Viking Line är inställd i år.
– Caravan Club har idag ca 29 500
medlemmar.
Sektionsordförande Massimo Johansson informerade om beläggningen på våra campingar.
Ekonomiansvarige Jan Hansen avtackades för det arbete han lagt ner.
Jan tackade årsmötet för sin tid och
alla de fantastiska Caravanare han
mött under sin tid.

Johan Rönnqvist auktoriserad revisor från
PWC Sweden.
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Auktoriserad
verkstad för

Backkamera
monterat
och klart
från 6 995:-

Hydrauliska
stödben
till din husbil

Manövreringshjälp för
maxvikt upp till 1 800kg

inkl. motering
5 års Truma garanti

Vi erbjuder möjlighet
till finansiering via

er

95:-

inkl. monteri
ng
5 års Truma
garanti

inkl. montering

Mover Go2
18 995:-

Pris från 28 995:-

Pris från 31 9

Solcell

Vi utför även
motorservice
på husbilar

Truma AC

Truma XT Mo
v

Återförsälj
are
KCR effektb
oxar
till dieselb
ilar

Karnag

Luftfjädring

till
husbilar mm
.

120W 8 000:140W 9 000:160W 10 495:-

Manuell anläggning
vikt 34 kg

Däck &
fälg
kan
vi ordn
a

Vi utför
kamremsbyt
en.
Ring för offer
t!

Caramba

Carambabanan görs i ordning inför tävling

T

ycker du det är kul
att backa med bil
och husvagn? Eller
vill du bli skickligare?
Då ska du ta kontakt med
Caramba gänget. Det är
ett glatt gäng som finns lite
varstans i Sverige.
Den 22 Augusti kördes den första
Caramba tävligen för 2020.
Det brukar köras 5 till 6 tävlingar per
säsong med början på våren. Men på
grund av Covid 19 så blev det inte så
i år.
Tävlingen i augusti kördes på flygfältet Säve utanför Göteborg. Vi samlades den 21 augusti, för att vara på
plats inför lördagens tävling.
På fredagen dras turordningen inför
tävlingen och så får man reda på vilka
moment som kommer på tävlingen.
Tävlingsdagen lördag, börjar med
att alla åker till tävlingsplanen. Alla
hjälps åt att rita upp momenten för
första heatet. Det är angivna mått
som används i alla moment som ska
köras. Och sekretariatvagnen sätts
upp och dom som sitter där skriver
in dom tävlande och startordningen
i datorn. Tidtagaruret sätts på plats

och görs klar för den första startande.
Sen börjar tävlingen. Man kör 3 moment i två heat.
Den som kör ”backar” igenom momenten och snabbast vinner så klart.
Men det räcker inte att bara vara
snabb, man ska helst också vara felfri.
Felen kan bestå i att man tar omtag i
ett moment, eller kör på en kon, det
är dom vanligaste felen man brukar
göra. Sen finns även broms, sladd och
linje (om man inte passerar en linje)

i momentet. Alla dessa fel genererar i
olika tidstillägg. 5, 10 eller 30 sekunders tillägg till körtiden. Så man ska
inte bara vara så snabb som möjligt
utan man ska helst vara felfri också
för att vinna.
Det finns 3 olika klasser, en herr och
dam klass och så en juniorklass.
Efter tävlingen hjälps alla åt igen att
plocka ihop allt.
På kvällen samlas vi igen och har
långbord. Äter gott och umgås. Alla

Birgitta Lundahl för protokoll i sekretariatet
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tar med sin egen mat och dryck.
Denna tävling avslutades med en
kräftskiva. Och trots att det kom en
regnskur så hade vi en mycket trevlig
kväll i vänners lag.
Söndag är då hemfärd. Vissa har lite
längre hem och andra lite närmare.
Tävlingarna är på lite olika ställen
varje gång. Dom tävlande är grupperade efter sektionerna. Så denna gång
var det Göteborgs sektionen som arrangerade tävlingen. Det innebär då
att dom letar fram en plats som tävlingen kan genomföras på, och som
inte ska vara alltför långt borta från
stället vi campar på. Och det måste
vara en tillräckligt stor asfaltsplan
och sen tar dom fram en vagn eller husbil där sekretariatet kan vara,
och så en tävlingsvagn. Alla kör med
denna tävlingsvagn men man har sin
egen bil.
Det är roligt att tävlingarna genomförs lite på olika ställen i Sverige, för
då kan man passa på att se andra saker också som finns runt omkring.
Augustitävlingen gick av stapeln på
Säve flygplats. Så där fanns passande
nog Aeromuseum. Vi stod på deras

Caramba tävlingen i full gång
ställplats och dom hade en tillräckligt
stor asfaltsplan som vi fick använda
till tävlingen. Sen ingick besöket i
museet i ställplatsavgiften.
Det var en mycket trevlig helg tillsammans med Carambagänget.

Intresserad?
Hör av dig till Johan Dali
johan.dali@caravanclub.se
Caramba står för CARavan club
Avancerade ManöverBAna
Text och foto:
Anne Ruotsalainen

Från vänster Caramba förare:
Johan Salomonsson, Karl Edvardsson, Lars Nilsson, Johan Dali,Tommy Rimsfält, Harald Högnell,Thomas Lundahl, Dan-Inge Alvegard, Martin Lindblad,
Peter Lundahl
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GOD JUL!

5-6 JANUARI • ÖPPET HELA HELGEN 11-14
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Erbjudanden gäller 5-6 jan 2021. Alla erbjudanden gäller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden.
Med reservation för ev. slutförsäljning, felskrivningar och ändringar.

Välkommen till oss!
Norrhemsv. 3, Södertälje

Fors 9, Västerhaninge

Besöksadress:
Norrhemsvägen 3, 152 57 SÖDERTÄLJE
Telefon, växel: 08-550 990 01
E-post: oskar@caravanhallen.com

Besöksadress:
Fors 9, 137 91 VÄSTERHANINGE
Telefon, växel: 08-741 31 00
E-post: haninge@caravanhallen.com

Annons_Haninge_Södertälje_Julgransplundring_Caravanclub tidning.indd 1

2020-12-08 12:02:14

Valberedningen informerar

Val till Stockholmssektionens styrelse 2021
Ekonomiansvarig		
På 2 år
Ledamot			
På 2 år
Ledamot			
På 2 år
Suppleant			
På 1 år
Suppleant			
På 1 år
Styrelsemedlemmar vars mandat går ut 2021
Ann Hübinette		
Ledamot
Johan Dali			Ledamot
Rolf Åkerman			Ekonomiansvarig
Christer Wikman		
Suppleant
Torgny Nyholm		
Suppleant
Styrelseledamöter valda till 2022
Ordförande 			
Massimo Johansson
Sekreterare 			
Peter Gran
Ledamot
			
Ulf Lindskog
Ledamot
			
Christer Bäckman
Val av revisor 2021
Revisor			
Ersättare för revisor		

På 2 år
På 2 år

Valberedare
Valberedning			
Valberedning			
Valberedning			

På 2 år
På 2 år
På 1 år

Vid nomineringar till uppdrag för Stockholmssektionens styrelse så ser vi i valberedningen att
det skulle vara av värde, att variationen på kön och ålder kunde jämnas ut

Nomineringar och valberedningens förslag kommer i samband med övrig information gällande årsmötet
2021
Nomineringar till årsmötets val skall skriftligen vara valberedningen tillhanda senast den 28:e
februari 2021.
Nomineringar sänds till: valberedningen@cc-camping.se
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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

Höja Bil och Motor AB

VI SÄLJER & MONTERAR

FÖR ER HUSBIL

HYDRAULISKA STÖDBEN
FRÅN EP-HYDRAULICS
VI HAR LÅNG ERFARENHET
AV MONTERINGAR
EP är det enda fabrikatet
som är godkänt av AL-KO
AL-KO COMFORT
SUSPENSION
FJÄDERBEN

VI HAR FULLSERVICE

Styr allt
med fjärrkontrollen!

Hos oss får ni professionell hjälp med
servicen på er husbil eller personbil!
4-hjulsinställning
motverkar slitage
på dina däck.

Vi utför service

Vi hjälper dig med det!

Vi är auktoriserade av
Bergholmgruppen för
deras märken

ProMotech

Engine Performance Technology

LUFTFJÄDRING FRÅN
VB AIRSUSPENSION

Vi installerar fasta Alugas
och Witcamp gasolflaskor

Vi utför bränsle-/
effektoptimering

Enligt MRF och SFVF:s
branschstandard

Höja Bil & Motor AB | Bruttovägen 12, Järfälla | 08- 580 330 81 | hoja@boschcarservice.se | www.hojabil.se
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Du glömmer väl inte detta om du lämnar din vagn eller husbil ett tag över vintern
Töm samtliga tankar och rengör dom
Låt kranarna vara öppna och lägg eventuell duschslang på
golvet
Låt vattenpumpen tömma ut det allra sista samt även spolning
till toaletten
Ställ upp kyl och frys dörrar
Inget ätbart eller dryck kvar
Ställ dynorna på högkant
Om möjligt ta bort gasolflaskorna
Torrbollen är bra att ha inne i fordonet
Sätt batteriet på laddning
Om det kommer mycket snö på fordonet åk och ta bort det
som ligger på taket

God Jul &
Gott Nytt År!
Önskar
Autohallen
Husbilar med
personal

Missa inte vår trettonhelgsmässa i januari! Håll utkik på hemsidan för mer information.

Värde:
75 000:-

ALINGSÅS Hol Hakelid 21
KARLSTAD Blekegatan 4
KUNGSÄNGEN Mätarvägen 3B
LOMMA Järngatan 39
UDDEVALLA Kurödsvägen 23
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0322-63 00 52
054-15 15 90
08-410 790 90
040-30 49 00
0522-64 65 90

Hänt på Mista...

N

är detta sänds till
redaktionen i slutet av november
så har det fortfarande inte
blivit någon riktig vinter.
Hösten och vintern har
hittills kännetecknats av
det extremt milda vädret
med en del sol men också
gråmulet och nederbördsrikt. Även nattemperaturerna har under ett stort
antal nätter varit 10 – 12
plusgrader.
Har det då hänt något på Mista under den här perioden? Jag avslutade
i föregående nummer med en förhoppning om en fin campingvinter.
Den har hittills inte kommit till våra
trakter om vi med en fin campingvinter menar lite ljusare och kallare
dagar än de som varit. Gärna också
med lite snö som gör hela campingen lite ljusare denna mörka årstid
men än är det inte försent den här
vintern. Det är lång tid kvar.
Tyvärr har det här campingåret
med början från mars månad i hög
grad präglats av pandemin med allt
vad inneburit för campingens tänkta
evenemang, möten, gemenskap och
fester. Nu är vi ju inte ensamma om
att påverkas negativt av detta utan
som vi alla vet så påverkas hela samhället.
Vi genomförde i slutet av september två gemensamma arbetsdagar
då vi som vanligt avslutar sommarsäsongen och förbereder vintersäsongen. Det är upptagning och
rengöring av båtar, badlinor och
badbryggor. Allmän städning av
grönytor, underhåll av campingens

vägar, ansning av buskar och fällning
av tillåtna träd som kan riskera skador på människor och egendom. Det
här året har vi dessutom utökat belysningen med material inköpt före
investeringsstoppet. All belysning är
i nuläget dock inte inkopplad utan
det får vänta till våren. Tidigare år
har alla under arbetshelgen bjudits
på varm korv med dryck på lunchen
så icke i år på grund av pandemin.
Även den traditionella höstfesten
ställdes in.
Stockholmssektionens
årsmöte
som normalt är på våren flyttades i år
till hösten och genomfördes digitalt
och med ett begränsat antal medlemmar (max 50) närvarande i lokalen. Några medlemmar från Mista
var närvarande och vi andra kunde
följa mötet via datorn. Det fungerade bra att följa mötet bortsett från
ljudet på frågor från publiken som
inte hördes. Med viss intrimning så
kan kommande årsmöte, om det blir
nödvändigt hållas på samma sätt.
Vår bastu har fått en översyn. En
grupp har arbetat med att riva ut panelen som gjort sitt. En ny och tidigare inköpt bastupanel har satts upp
så nu har vi en betydligt fräschare
bastu igen. Som jag skrivit någon

gång tidigare är det en stor fördel
för campingen att vi har många
medlemmar med olika yrken och
kompetenser som gärna hjälper till
vilket innebär att vi kan genomföra
många olika arbeten själva.
Grillen vid sjön har som vanligt
varit tänd vid lunchdags på lördagar
då har det varit ett trevligt tillfälle
att träffas utomhus.
Vad som händer den närmaste tiden på Mista är oklart. Den rådande
pandemin har ju inte minskat utan
tvärtom ökat liksom regelverket
som vi har att förhålla oss till. Normalt så brukar vi ha adventsfika med
lussebullar. Vi är också flera (ca 2535) som under många år firat nyår
tillsammans i Storstugan. Följ gärna
vår facebooksida för att se om det
händer något på Mista alternativt
ring någon av våra campingvärdar.
Jag avslutar med en skön bild från
campingen förra året 2019. Vågar vi
hoppas på något motsvarande 2021?
Ja vi får hoppas.
Från Mista önskar vi alla caravanare en riktigt God Jul och ett Gott
Nytt År och en fortsatt fin vintercamping
Text: Bertil Nyman CC 8267
Foto: Rickard Fall
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Elbil
Fler och fler skaffar sig elbilar. Var fjärde bil som nyregistreras är en elbil.
Då elbilar är lite annorlunda mot andra bilar så det finns det en del risker att
tänka på.
Dom vanligaste riskerna är:
– när man laddar bilen
– efter en kollision
– när det uppstår en brand
– när man accelererar kraftigt
– kontakt med saltvatten
Det är viktigt att aldrig ladda bilen i vanligt vägguttag eller uttag för motorvärmare.
Därför är det inte tillåtet att ladda elbilen på våra campingplatser.
Förlängningskabel får aldrig användas.
Och skulle man krocka är det viktigt att bryta strömmen.

FAKTA
I augusti 2020 fanns det 137 920 el- och laddbara bilar, 329 bussar, 4 740 lätta lastbilar och 1 944 motorcyklar i
Sverige. 33 procent av dem är rena elbilar och 67 är laddhybrider. Det innebär att tre procent av alla bilar i Sverige är
elbilar, men tillväxten det senaste året har varit hela 60 procent.
Källa: Elbilsstatistik.se

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
facebook.com/HansenCaravan
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hansencaravan.se

Cykelgata ett nytt vägmärke
Detta gäller på en cykelgata:
• Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
• Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke.
• Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt
anordnade parkeringsplatser.
• En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
• En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
• En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars
kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg
från en cykelgata.
Vägmärke för cykelgata, E33.

Cykelgata heter ett nytt vägmärke som
snart kan komma att sättas upp i landets
städer. Regeringen har beslutat om
ändringar i vägmärkesförordningen och
Transportstyrelsen har därför tagit fram
nya vägmärken.

Välkommen att besöka någon av våra campingar

Kapellskär tel:
Mista tel: 		
Storsved tel:

0727 - 44 56 01
0727 - 44 56 02
0727 - 44 56 03

Våra medlemmar har den unika
möjligheten att besöka sektionens fem campingar.
Kapellskär, Mista, Storsved,
Örstig och Björkö Örn välkomnar alla medlemmar och bjuder
på fina campingplatser, härlig
natur och trevligt folk.
Ta chansen att besöka våra campingar.

Örstig tel:
0727 - 44 56 04
Björkö Örn tel: 0722 - 33 07 82

BE kurs
Här går eleverna igenom teori för BE körkort. Det mesta är grundteorin för B körkort. Eleverna tycker det är bra
att repetera den, då det kan ha varit länge sedan man gått igenom den.
Teoriprov och uppkörning kommer att ske i januari. Totalt har det varit 6 teorikvällar i Sickla.
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våra campingplatser
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

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

Örstig

Björkö Örn
Badviksvägen 5
760 15 Norrtälje
072-233 07 82
info.bjorko@cc-camping.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 tycker att alla är värda en bra affär!
lemmar
Alla med
r
n Club få
i Carava

att
15%vrerakb
stad.
i vår

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

Forsberg
Edition 2021

Hobby De Luxe 650 KFU
Nu 409 000 kr
Spara 28 530 kr!

Forsberg
Edition 2021

Hobby Ontour T 65 GE
Pris inkl. utrustning:

från 699 000 kr
Spara 21 900 kr!

UPPTÄCK FORSBERGS • Störst utbud • Välsorterade tillbehörsbutiker • Förmånlig finansiering

forsbergsfritidscenter.se

STOCKHOLM
Bergkällavägen 22
08-756 67 60

Det händer på
Kontakta respektive camping för eventuella arrangemang.
P.g.a rådande omständigheter så ordnas det evenemang om möjlighet finns

Örstig

Storsved

Björkö Örn

Mista

16 jan Bingo
13 jan Bingo

December: Det kommer vara knytis i storstugan
några helger, ärtsoppskväll och pepparkaksbak
m.m.

Kapellskär

Korvgrillning på berget varje lördagar kl 12.00

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.
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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 Stockholmskansliet
mail: info@
cc-camping.se
tel: 072 - 233 41 28

Kölista se hemsidan

Lösning kryss 3 2020
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Aktuell sektionsinformation
Sektionsstyrelsen
Ordförande – Campingansvarig
Björkö Örn & Kapellskär
Massimo Johansson
070 - 660 65 99
massimo.johansson@cc-camping.se

Kölista

Ekonomiansvarig
Rolf Åkerman		
070 - 397 42 50
rolf.akereman@cc-camping.se

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

Sekreterare
Peter Gran		
070 - 540 33 33
peter.gran@cc-camping.se
Avtal – Juridik – Vice ordförande –
Campingansvarig Örstig
Ulf Lindskog		
072 - 233 07 80
ulf.lindskog@cc-camping.se
Campingansvarig Mista & Storsved
Ann Hübinette		
070 - 609 10 13
ann.hubinette@cc-camping.se
Trafik – Utbildning – Stockholmsnytt
Johan Dali		
08 - 605 59 00
johan.dali@cc-camping.se
Sjukvård
Christer Bäckman		
070 - 712 00 02
christer.backman@cc-camping.se
Suppleant – Marknad
Torgny Nyholm		
076 - 822 44 22
torgny.nyholm@cc-camping.se
Suppleant – Brand & säkerhet
Christer Wikman		
073 - 075 45 66
christer.wikman@cc-camping.se

Kölista för våra campingplatser: se hemsidan

Valberedning

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

Trafik / Utbildning
Johan Dali
Karl Edvardsson
Leif Duus

08 - 605 59 00
070 - 628 92 51
073 - 661 35 31

Golfinformation
Solveig Lidén-Grieze
solveig.sigge@telia.com

08 - 570 36870, 0706 - 535 320

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

Stockholmssektionen kansli
Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka

Revisorer
Göran Hagtorn 		
08 - 505 564 01
Johan Rönnqvist PWC		

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 vinter
Johan Dali redaktör Stockholmsnytt
mail: stockholmsnytt@cc-camping.se
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072 - 233 41 28

Massimo Johansson
Ordförande, Campingansvarig Björkö
Örn & Kapellskär

Ann Hübinette

Campingansvarig
Mista & Storsved

Rolf Åkerman

Peter Gran

Ekonomiansvarig

Johan Dali
Trafik,
Utbildning,

Sekreterare

Christer Bäckman
Sjukvård

Torgny Nyholm

Suppleant, Marknad

Ulf Lindskog

Vice ordförande,
Avtal, Juridk,
Campingansvarig
Örstig

Christer Wikman

Suppleant, Brand &
säkerhet

Avsändare
Stockholmsnytt
Caravan Club
Järnvägsgatan 36
131 54 Nacka

B

Posttidning

SVERIGE

PORTO BETALT

God Jul & Gott Nytt år!
Önskar vi på

Skräddarsydd
Försäkring.

Förmånlig
Finansiering.

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

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

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

