


Bästa medlemmar!  
Ordförande har ordet
Då var det klart! Träffen i Motala står för dörren, så gör också värmen enligt 
metrologerna. Det är glädjande att se att så många har anmält sig trots det tidiga datumet. 
Som ni ser har Bo och Margareta ordnat ett digert program som blir både roligt och 
intressant. Frågan är nu om dom redan har provbadat den vackra stranden ”Varamon”? 
Det skulle vara roligt och höra om någon nappat på Kents information om det fantastiska 
priset för en ny Knaus Royale 580 UE, UK och UKB som det informerades om i förra 
utskicket.
Vi ses och hörs, rulla lugnt!
Bo Meuller

Nu kan vi ställa ut ……
….husvagnen/husbilen i den sköna ”vårsolen” för att feja och putsa så att den blir fin till 
de första utflykterna. Eftersom metrologerna säger att hösten inte slutat och vintern inte 
kommit i våra sydliga landsändar så är det ju inte så underligt att Kristi 
himmelfärdshelgen förlagts redan till april (snabbanpassning till klimatförändringarna) så 
det blir kanske första utflykten för många.

Nu kan vi ställa in oss på följande program:  
onsdag 30/4 Inkörning från kl 15.00
torsdag 1/5 kl 10:00 information och lottförsäljning
                   kl 13:00 guidad tur i egna bilar *             
                   kl 16:00 åter på campingen
fredag 2/5   kl 13:00 tipspromenad

                                                kl 14:30 samling för prisutdelning med tilltugg
                    kl 18:30 gemensam buffe
lördag 3/5    kl 13:00 årsmöte
                    kl 14:00 fika och lottdragning
söndag 4/5  Avresa

*Guidad rundtur i egna bilar (här fyller vi bilarna så att alla har möjlighet att delta)
Vi besöker: Borenshults slussar, Dockanområdet med gamla Motala verkstad.
Charlottenborgs slott (hembygdsmuseum) till en reducerad avgift på 25 kr/person.
Motormuseum (uppskattas av damer) till en reducerad avgift på 35 kr/person.
För de som inte vill besöka museerna går det bra att hänga med på det övriga.

Utöver detta kan den som vill på egen hand besöka Sveriges rundradiomuseum, 
Medevi Brunn eller Verner von Heidenstams Övralid. De senare ligger inom ca 2 km 
avstånd.

Gå in på vår hemsida www.clubknaus.se  och se senaste nytt.

Nu kan vi ställa ut…
…..bord och stolar i klubbstugan som vi disponerar vissa tider och där den 
gemensamma årsmötesmiddagen kommer att serveras.
Maten kommer att bestå av en enklare buffé besående av: smör och bröd, inlagd 
sill, löksill, senapssill, kräftströmming, inkokt lax med Rhode Island-sås, ägghalvor 
med räkor, bakad pastej med inlagd gurka, kassler, mimosasallad, rostbiff, 
potatissallad, köttbullar, prinskorv, Janssons frestelse, svampomelett, kokt potatis 
och en ostbricka samt kaffe och kaka. Glass till barnen. Egen dryck medtages. Öl 
och vin till självkostnadspris kommer att finnas i reserv i begränsad omfattning.

Vägbeskrivning till Z-parkens camping
Norrifrån på Rv 50: 500 m efter det första trafikljuset sväng höger mot Varamon. 
Efter 300 m ligger campingen på vänster sida.
Norrifrån på Rv 32 (=Rv34): vid första trafikljusen sväng höger in på 
Metallvägen. Efter 3,2 km kommer ett trafikljus där man svänger vänster. Efter 500 
m sväng höger mot Varamon. Efter 300 m ligger campingen på vänster sida.
Söderifrån på Rv 32 (Rv 34) eller Rv 50: Följ RV 50 genom staden mot Örebro. 
Efter passage av centrum kommer man till den stora Luxorrondellen där man håller 
höger mot Örebro. Efter 600 m sväng vänster mot Varamon. Efter 300 m ligger 
campingen på vänster sida.

Webbmaster informerar
Webbmaster väddjar att ni sänder in Er mailadress, även om ni har sänt in det 
tidigare, därför att han vill uppdatera sitt register så att vi ska kunna göra utskick  på 
mailen. Detta för att bl.a spara kostnader för klubben. Du gör det enkelt genom att 
skicka  CK-nummer och namn till info@clubknaus.se.

ELMIA 11 – 14 september 2008
Det är dags att boka din biljett till vår egen Knaus-by på Elmia där vi har 15 platser 
på plan 1 så först till kvarn gäller. Biljetterna kan du beställa av sekreteraren CK 
351 Marie Pålsson samt betalning till vårt pg 5 90 80 -2.

Välkomna till årsmötet 2008!
Årsmöteshandlingarna tillhandahålls vid årsmötet.  
Styrelsen  

Redaktör Birgitta Meuller


