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Ordförande har ordet 

Hej medlemmar.  Snart nalkas det Jul och vi får vara tillsam-
mans med släkt och vänner. Barnen ser fram emot sina 
klappar och kanske vi vuxna också? 
Knaus skickar ut nyhetsbrev ibland och i det senaste står det 
så här: 
Vi har det stora nöjet att meddela att Knaus Tabbert GmbH 
har vunnit det eftertraktade tysk-nederländska ekonomipriset 
2011. Det prestigefyllda priset som presenteras av den tysk-
nederländska handelskammaren delas årligen ut för att 
hedra innovativa och modiga investerare och företag som 
sticker ut i gränsöverskridande ekonomisk verksamhet i syn-
nerhet. 
Denna utmärkelse är en stor ära och är också ett bevis på 
den utmärkta relationen med dig – vår kund. Utan ditt förtro-
ende, skulle vi inte vara där vi är idag. Och utan din röst, 
skulle vi inte ha vunnit detta värdefulla pris.  
Även på uppdrag av våra holländska investerare, HTP In-
vestments, tackar vi för ert stöd. 
Så med dessa fina ord kommer nog Knaus att fortsätta med 
sin framgång 
Vi har i dagsläget ca 43st facebook medlemmar, så vi ökar 
sakta även där. Kom ihåg att det är fritt att skriva vad Ni har 
tycker och funderar och kanske till och med rekommendera. 
Sök bara på ”Club Knaus” i sökfältet i facebook.    
Mvh  
Glenn Abrahamsson  Ordförande / IT  
CK459 

Nästa årsträff blir som vanligt i Kristi himmelsfärds helgen 
Vi kommer att besöka Sveriges trädgård denna gången. 
Dragsö camping som ligger på en egen ö 2,8 km från Karlskrona Bengt 
och Marie Pålsson kommer att vara våra träffvärdar. 
Glöm inte boka in denna helg i glada vänners lag. Mer information kom-
mer längre fram.  
 
Mer information om campingen finns på www.dragso.se 

Bifogar inbetalningskort till de som betalade med dessa förra gången, 
övriga får en liten påminnelselapp att det är tid att betala in medlemsavgif-
ten om man inte redan har gjort detta för 2012,  

250kr betalas in på Postgiro 590 80-2, ange namn och CK-nummer.  

Lite information från Elmia: Club Knaus fick i år 
plats inne på område 1, rakt utanför A-hallen mot vattnet. 16 
ekipage deltog och hela 3st från Åland. 1st ny medlem under 
mässhelgen.  Den traditionsenliga räkmackan blev uppskat-
tad samt den färska tyska ölen från självaste knaus fabriken i 
Jandelsbrunn. Sponsring av denna kväll stod Bergholm för, 
tack än en gång. Vilken mässa för Knaus. Bergholm och alla 
deltagande handlare tyckte detta var en lyckad mässa. 
Framför allt var Weinsberg många besökare intresserade av 
och detta är nog bara början. Vilka husbilar och husvagnar 
Weinsberg har. Titta på priset och se hur mycket man får för 
detta. Bergholm ökade med ca +20% jämfört med förra året 
medan alla andra märken gick ca -15 till 20% ner, förutom 
Adria som också fick en ökning.Största ökningen stod Exlu-
sive och SkyTI samt SunTI för. Bergholm fick 2:a placering 
av Elmia för utställning och renlighet och där Cabby tog 1:a 
pris. Weinsberg ersätter helt och hållet Eifelland inom Knaus, 
och som tidigare beslutat är Weinsberg välkomna till vår 
Club Knaus. 

Kent Knausgodis!! Antal knausar som är beställda från 
handlare är 20st 790, 35st 690, samt 630 som bara 
beställs mer och mer. Över 200st enheter inkl. hus-
bilar vilket är lika många som modellåret 2010, vil-
ket är väldigt bra eftersom alla andra märken brom-
sar in. Knaus nya husbil Sky TI är en riktigt succé i 
hela Europa, och inte minst här hemma i Sverige. 
Knaus fabrik i Mottgers skall hel renoveras samt 
byggas ut för ca 7 miljoner euro. Vad gäller Weins-
berg så flyter det på väldigt bra och nu börjar fler att 
få upp ögonen på detta märke, samt alla barnfamil-
jer som tittar på 750:an, som har ett mycket fördel-
aktigt pris. 


