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Styrelsen för Club Knaus of Sweden 

Snart kan vi åter igen njuta av sol och värme 

    

Vi gratulerar Knaus som i Vi gratulerar Knaus som i Vi gratulerar Knaus som i Vi gratulerar Knaus som i 

år fyller 50 år år fyller 50 år år fyller 50 år år fyller 50 år     

Denna vagn kommer produceras i en begränsad upplaga 
och kommer att heta: 
Schwalbennest. 1961 hade denna vagn måtten 2.28 x 
1.78m. 



Vice Ordförande har ordet 

God fortsättning på 2011 och Grattis Knaus 
som fyller 50 år. 
Först får jag meddela Er alla att vår ordförande tar en 
paus p.g.a hälsa och då tar jag vid tills nästa årsmöte på 
Åland. Som vi alla känner så håller kylan och snön i sig, 
men några av oss kryper gärna in i våra vagnar och husbi-
lar. Det är absolut en alldeles härlig känsla att vinter-
campa, speciellt med barnen. Pulkaåkning, skidor och na-
turligtvis lite korvgrillning för att sedan värma sig i våra 
”små” hem. 
Nästa... 
klubbaktivitet går av stapeln på Åland, där vi hoppas få sol 
och värme med roliga aktiviteter.  
Mer information kommer senare. 
Stödmedlemskap… 
hoppas jag att Ni alla nu förmedlar till de som har bytt 
märke. Vi hoppas ju att de skall kunna hitta sin  
drömvagn/bil i Knaus modellprogram och kvarstå i vår 
gemenskap. 
Valberedningen… 
vill gärna ha in förslag till 2 poster till årets årsmöte, 
kassör och ordförande samt revisor skall besättas 
Knausfabriken… 
skulle gärna vilja ta emot oss Knausfrälsta för en visning 
och berätta hur ”våra” vagnar tillverkas. Då får vi se hur 
tekniken vuxit fram under 50 år som Knaus nu firar. Vi 
behöver då vara minst 15st resenärer för att det skall gå 
ihop. Om det finns intresse hos Er skicka då ett mail till 
info@clubknas.se med ämne ”Knausfabriken 2011”. Detta 
är inte bindande, men vi kan ha något att utgå ifrån.  
Datum är inte klart i nuläget. 
Med nyvässad penna och framtidstro önskar jag Er en här-
lig vår!  
 
Rulla lugnt! 
Glenn Abrahamsson 
 
 

Glöm inte medlemsavgiften för 2011, 250kr betalas in på 
Postgiro 590 80-2, ange namn och CK-nummer. Med detta 
utskick bilägges medlemsförteckning och medlemskort för 
2011 

Vid pennan: Karin Larsson-Lindgren CK554 

Kent´s  Knausgodis!  

Succé för 011-orna. I synnerhet för dom stora Exlusiven, där 
man tar marknadsandelar. Annars är det väldigt mycket på 
gång just nu, bl.a. 630 Exl. Med långbäddar och stor toa 
bak  är nu här. I mars kommer Sudwind 500 FU 50 Celeb, 
husbilarna kommer med 2 st Jubileum, är redan här. De är 
otroligt prispressade och välutrustade, inte nog med detta så 
i Mars kommer också Weinsberg med husvagnar från 4m-
7,5m med tyngdpunkten på 5 m. Dom tar Eifellands plats, 
som mycket prisvärda instegsvagnar. 
Knaushälsning från Kent 

Informa�on om årsträffen på Åland 
Sista anmälningsdag är 30 april, anmälan görs �ll: 

Tryggve och Ulla Gustafsson 

mail: tryggve.gustafsson@aland.net, ullagustafsson@aland.net 

tel: +358 1835334, +358 4575244034 

 

Glöm inte a) ange CK nummer, samt antal vuxna och barn över 

respek�ve under 12 år. Ange även speciell mat, veg. eller allergisk  

Länkar �ll färjelinjer:   www.eckerolinjen.se ,  www.vikingline.se 

Kolla priser, det brukar vara olika priser på olika avgångs�der hos 

båda rederier. Väljer man Eckerölinjen så är det väldigt nära i 

Eckerö �ll campingen  


