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Rapport från årsmötet i Mariefred 
Gemensam matlagning  var ett trevligt inslag på årsträffen 



Elmia 2013 

Knaus husbilsserie Sky i Plus har fått uppfräschat yttre med silver-
färgade sidor med kromdetaljer. 
Sky i är dessutom Nordenanpassad med bl.a. värmeväxlare & iso-
leringsgardin. Knaus sport husvagnar är också rejält omgjord med 
många tillbehör som standard  

 

Ordförande har ordet 
.Semestertider, åh så underbart, men vad tiden går fort. Nu är det 
vanlig vardag för de flesta av oss. Jag har haft en jätteskön semes-
ter med familjen i vår husvagn, som vi firat bl.a. på Gotland. 
Mycket bad och sol har det bjudits på, samt fina utflykter på Got-
lands fina natur. Jag hoppas Ni också fått minnesvärda resor. 
Nästa träff för några av Knausarna blir på Elmia (12-15 Septem-
ber). 
Vi hoppas vi får se fina och intressanta nyheter från Knaus. Ni 
som har facebook har kanske redan sett vad Knaus har för planer 
där man redan nu har fått se deras framtida koncept. 
 

Knaushälsningar 
Glenn Abrahamsson 

Våra  Elmiabiljetter är tyvärr slut 

 

Glöm inte kolla in vår sida på Facebook, sök bara på  

Årmötesprotokollet bifogas detta blad 

Vilket väder...vi fick på årets träff. Solen sken och värmde 
oss alla. Allt var helt enkelt strålande, väder, humör, och 
framför allt värdparets organisation. Vårt nya partytält kom 
till pass under kvällen då myggen försökte jaga oss alla. 
Vi blev 16st ekipage detta år inkl. 1 medlem som innebo-
ende i en av vagnarna. 
Torsdag var det lottförsäljning samt en tipspromenad 
i "Kryddans" tecken. Frågorna på tipsrundan var kluriga 
som vanligt. På kvällen dukades det upp långbord med 
mat och tilltugg.  
Fredag var det fri dag och shoppa och titta i Mariefred och 
Strängnäs. 
På kvällen blev det gemensam grillning av kött och fisk. 
God hemlagad potatissallad och tzatziki.  
Lördag var det en strålande dag med årsmöte som av-
löpte utan problem och efter det vidtog medlemslotteriet 
med många fina priser från våra sponsorer, Olle Berg-
holm, Västerås, med flera. Robert och Ulrika avtackades 
för en förträfflig träff 
  
Söndag gick i packningens tecken. 
  
Nästa årsträff kommer ske i Kosta under kristihimmel-
färdshelgen (28Maj - 1 Juni). 
  
Nästa gemensamma träff blir på Elmia 12-15 september 

2013. 


