
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
373 Sammankallande Bo Meuller 035 – 481 82, 0706-04 81 83 
  valberedare   
 
351  Valberedare  Marie Pålsson 0451 – 813 87, 0705 – 58 13 87 
         marie.palsson@skane.se 
 
243 Valberedare Karsten Bleckberg 0480 – 47 93 17, 0705 – 85 52 51 
 
 
   
  
 
117 Revisor Sven-Erik Persson 0223 - 212 08, 070 - 609 66 15 
     0703 - 62 70 37 
     svenerikpersson@swipnet.se 
 
235 Revisor                   Britt-Marie Wahlinder 08 - 754 27 24, 0706 - 84 90 96 
    britt-marie.wahlinder@swipnet.se 
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 1 Ordförande Kent Abrahamsson 08 - 751 63 80 (även fax) 
     0704 - 20 04 26 
 1 Sekreterare  Maj Abrahamsson      kent-maj@clubknaus.se 
  
183 Vice ordförande Hans Berlin 042 - 22 71 15, 0701 - 71 57 55 
   - redaktör   hans.berlin@helsingborg.se 
 
 96 Kassör Per Persson 08 - 57 03 24 51, 0732 – 57 63 46 
     per.p@swipnet.se 
 
319     Ledamot Lars Forsman 08 – 51 43 02 77, 0705-60 00 04 
   - IT-ansvarig   lasse.forsman@telia.com 
 
 72 Ledamot Eskil Ragnarsson 0431 - 43 15 10, 0706 - 76 04 32 
           - materielförvaltare 
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Sommar, förtält och solsken … 
… är det som ska gälla för en bra tid framöver nu. Det är något vi väl bara 
kräver efter en så segsliten kall vinter och vår. Vår årsträff inramade  
säsongen om än med lite skurar och kyla i början så blev ju vädret bara  
behagligare efterhand. 
Med detta börjar vi med att rikta ett … 
   
 
stort TACK… 
… till årets värdpar Elisabeth och Tommy Blomdahl (CK 153) för en mycket 
trevlig och minnesvärd träff i Söderköping den 24-28 maj. Platsen alldeles  
vid Göta kanal, med gångavstånd in till centrum, gav både närhet och  
avskildhet till stan.  
Att vädret försökte påverka tipsrundan hindrade inte träffvärden att tillse  
att denna programpunkt dels förlades under tak och dels förhöjde kunskaps- 
nivån i ämnet ”vett och etikett” i församlingen.  
Då lite tunga moln visade sig på himlavalvet, fixades snabbt och elegant en  
buss fram för säkrad torrskodd färd till den spanska restaurangen La Uva  
där en mycket spännande och god buffé serverades.  
 
Påföljande dag gick vi en guidad rundvandring i Söderköpings äldsta  
stadskärna och fick därmed del av stans historia av en mycket kunnig och 
trevlig turistvärd. Ett verkligen uppskattat inslag. 
Något som inte fick missas var den berömda glassen vilken hos en glass- 
restaurang serverades som fantastiska skapelser i oändliga variationer med 
alla tänkbara smaker och frukter. Vem har sagt att inte ögat skall ha sitt… 
 
Stor uppskattning väckte försäljningen som den här gången hade REA - 
aldrig förr har väl kommersen tagit sådan fart.  ☺ 
 
Alla som läser detta undrar kanske om inte det omtalade lotteriet fanns med. 
Men lugn - vad vore en träff utan detta inslag. Mer om detta senare. 
 
Ett varmt tack sänder vi även till Dags Husvagnscenter för kaffe med ost- 
fralla samt fantastiskt god tårta. Denna riktade inbjudan med specialpriser  
på tillbehör blev mycket uppskattat. 
 

 
 
 Plötsligt … 
… dyker en oootroligt märklig varelse upp  
och tar över prisutdelningen. 
Tankarna går tillbaka till tidpunkten för de 
gamla amsagorna, Havamal och övriga 
poetiska fornsagor. Nåväl, han gjorde ett 
bestående intryck, fick med sig publiken 
samt verkade trivas i rollen. 
Någon påstod t o m att det fanns en kopp- 
ling till den eminente värden, vem vet… 
Till hösten får vi se hur långt hans färger  
räcker… 
 
och som vanligt… 
…ska det stora medlemslotteriet ha sin plats i det här bladet. Bilder 
kan beskådas på vår hemsida. Lyckliga vinnare på medlemslotteriet 
blev CK 69 Märta & Gösta Myrén (bordsgrill), CK 227 Bengt & Gulli 
Ensgård (korg med Knausmuggar), CK 308 Ruth & Gustav Dahlberg  
(vin och ostkorg) samt CK 72 Eskil & Gun Ragnarsson (Atlas kartbok). 
Övriga vinnare på träfflotteriet gick inte lottlösa de heller. 
Ett speciellt riktat TACK framför vi härmed till vår importör Olle Bergholm 
för som vanligt fina lotterivinster. 
 
Slutligen… 
… vill vi påminna om Elmia-mässan och biljetter till vår Knaus-by. Det  
finns f n 5 entrébiljetter kvar, först till kvarn gäller så vänta inte. Biljetterna 
beställer ni av vår sekreterare Maj CK 1, ring, maila eller skicka ett kort så 
här i semestertider. Det praktiska kan fixas efter sommarledigheten.  
Det finns verkligen anledning att besöka mässan. Knausmontern kommer 
att ha 60-70 enheter därav 18-20 husbilar (helt nya) på en yta av hela  
2 400 m2.  
 
P g a semestertider och andra omständigheter kommer handlingarna 
från årsmötet inte att kunna distribueras förrän i nästa nummer. 
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      STYRELSEN 
Hans Berlin - redaktör 

Ha en skön sommar och semester…


