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Knaus Sky I 

Innovation, intelligens och inspiration. 

Redan första gången som den nya Knaus Sky i visades, höjdes 
blickarna för denna snygga och i många fall revolutionerande 
husbil. Den här modellen markerar ett nytt avsnitt i Knaus historia 
och kanske för hela marknaden. Med innovativa lösningar och 
perfekt teknik förkroppsligar Sky i alla önskemål man har under 
en semesterresa. Modern intelligent teknik gifter sig med funkt-
ionell design och resultatet är en inspirerande produkt som kom-
mer att bli din trogna följeslagare under många fantastiska resor. 



Kent´s  Knausgodis!  

Ja, så har det då varit Husvagnsmässa igen. 
Den här gången i Kista. 
Antalet mässbesökare blev flera än förra året, och det 
är ju trevligt. Störst monter stod Bergholms för. När-
mare bestämt 25 enheter.  
Bergholms sålde dessutom mycket bra 20st enheter 
varav 3 st Morello. 

Ordförande har ordet 

 

 

Hej alla glada campare. 
Jag hoppas att några av Er även har njutit av lite vintercam-
ping så här års. Vi fick ju trots allt lite snö i alla fall i år, sent 
men ändå. 
Nu kan Ni redan boka biljetter till Elmia 2012, via Club 
Knaus om Ni vill stå i vår mysiga ”Knaus-by”. 
Meddela i så fall Per Persson som håller i detta. Vi är nu 51 
personer som ”gillar” det sociala mediet Facebook. Vi försö-
ker hålla oss lite mer informerade via detta. Det som händer 
här syns även på vår hemsida. 
Hoppas vi syns på nästa träff i Karlskrona. 
 

 

 

Rulla lugnt! 

Glenn Abrahamsson 
 

 

Ni som inte ännu betalt medlemsavgiften för 2012, 
250kr betalas in på Postgiro 590 80-2, ange namn och 
CK-nummer. Med detta utskick bilägges medlemsför-
teckning och medlemskort för 2012 
 

Vid pennan: Thomas Lindgren CK554 

Information om årsträffen på Dragsö 

Sista anmälningsdag är 15 april, anmälan görs till: 
Bengt o Marie  Pålsson 
mail: marie.palsson@skane.se 
tel: 0451-81387 eller 070-5581387, 070-8435615 
Glöm inte att ange CK nummer, samt antal vuxna och 
barn över respektive under 12 år. 
Ange även specialmat, veg. eller allergisk  
Mer information om träffen kommer i nästa blad 
Campingen finns på www.dragso.se 

Elmia 2012 6 - 9 september 
Dags att boka din biljett till vår egen Knaus-by på El-
mia.  
Biljetterna kan du beställa av vår kassör CK96 Per 
Persson tfn. 08-57 03 24 51 samt betala in  800 kronor 
till  vårt pg 5 90 80-2. Priset gäller för 2 vuxna inkl. 
eventuella barn. Som vanligt gäller först till kvarn 
 


