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Enligt SMHI har vi redan fått våren till Sverige. Men var tog vintern vägen? Hoppas vi 
inte får vinter nu i mars – april! Hos oss i Steninge blommar snart påskliljorna men det 
beror väl på att påsken kommer tidigt i år. Eller? 

INBJUDAN till årsmötet 2008

Z-parkens camping i Motala



Bästa medlemmar! 
Ordförande har ordet
Ett år har gått fort! Nu närmar sig årsträffen igen och denna gång i spännande Motala. 
För mig förknippas Motala  med Margareta och Bosse CK 429 så det kommer att bli 
intressant med lite historia också. Jag ser med spänning och glädje fram emot att träffa 
alla nya och gamla ”Knausare”.
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 ut….
….navigatorn i bilen och knappa in Motala som är platsen för årets årsmöte den 30 april 
– 4 maj. För värdskapet står CK 429 Margareta & Bo Lindberg.

Motala vid Vätterns östra strand med nordens största badstrand Varamon är en 
industristad med ca 42 000 invånare. Här ligger den svenska industrins vagga men det 
kommer Ni att få veta mer om när Ni kommer hit. Motala är Göta Kanals huvudstad och 
kanalen firar 175 år förra året och är utsett till årtusendets svenska byggnadsverk.

Vi kommer att hålla till på Z-parkens camping som är två-stjärnig som lärorik kontrast 
till Ugglarps fyrstjärniga status förra året. Det är nyttigt att utvecklas genom lärdom. 
Campingen är en kombination av idrottsplats och camping så det finns goda möjligheter 
att titta på fotboll under helgen.

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.

Priset för fyra övernattningar med el är 800 kr/ekipage inklusive den gemensamma  
årsmötesbuffén för 2 personer exklusive dryck. Barn under tolv år kostar 50 kr. 
Medföljande vuxen utöver ovan erbjuds buffén för 200 kr/person.

ANMÄLAN: görs senast den 1 april till CK 429 Margareta & Bo Lindberg, 0141-
23 36 23 eller bolero@boremail.com. Inbetalning görs till klubbens postgiro 5 90 
80-2. Glöm inte att ange namn, CK-nummer samt antal vuxna och barn över 
respektive under 12 år. Ange om någon måste ha speciell mat (vegetariskt eller 
allergiskt). Program för alla dagar sänds med nästa utskick!

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.

Detta medlemsblad, utgör kallelse till klubbens årsmöte 2008, samt  medlemskort 
och medlemsförteckning bifogas.

Kents informationsruta
Året börjar bra med ökande registreringssiffror för hela Knaus Tabbert Group. 1/1 
– 29/2 har det gått ut 25 enheter, därav 13 st Knaus-Eifelland, mot förra årets totalt 
11 st under perioden. Royale 580 UR, UK och UKB fullutrustade med Truma-
värme utan Ultra-Heat finns till ett förmånligt pris av 199 900 (det är över 50.000 
billigare). Ett pris som aldrig återkommer. Skynda och fynda det finns bara 15 st.
KNAUSHÄLSNINGAR KENT

Välkomna till årsmötet!  Styrelsen Redaktör Birgitta Meuller


