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Vid pennan: Thomas Lindgren CK554 

Årsträffen går av stapeln den 28/5 - 1/6 
på Kosta Bad o Camping 

 

Välkomna till Glasriket 
 

http://www.glasriketkosta.se/ 



Ordförande har ordet: 
 

Vi fick till slut lite snö under december men den var kortva-
rig. Det talas även om att våren redan är här i meterologiter-
mer, i Februari!! 
Men det gör ju inget för oss som har våra mobila boenden, 
vi åker dit solen skiner. 

 

Närmast vi ses är vårt årsmöte och mer information ser Ni 
på andra sidan. Sedan vill jag även påminna om 
“Fritidsmässan” i Kristinehamn som bara växer och växer. 
En gemytlig mässa där man även campar intill mässområ-
det (så som Elmia).  
Mer information finns här: http://www.fritidsmassan.se/ 
 

 

/Glenn Abrahamsson med familj. 
  

Knausnytt: 
 

Mässan gick väldigt bra för våran del, vi hade en väldigt 
bra försäljning med en blandning från Morelo till Weins-
berg husvagnar. 
Lifestylen var väldigt uppskattat av våra besökare, väldigt 
ofta kö för att ta sig in och se vagnen. 
Så det är en vagn som vi och våra återförsäljare tror kom-
mer bli ett roligt tillskott i modellprogrammet. 
Det var väldigt mycket intresse och positiva kommentarer 
omkring de nya Weinsberg vagnarna. 
Det nya modernare utseendet in & utvändigt samt att samt-
liga vagnar är fullutrustade bidrog till mycket positiva kun-
der och lyckad försäljning. 

 

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

 

Glöm inte medlemsavgiften för 2013, 250 kr betalas in på  
Postgiro 590 80-2, ange namn och CK-nummer 

 

Träffen	2014	

  

Årsträffen blir i år på Kosta Bad o Camping  
Kristihimmelsfärdshelgen 28/5 - 1/6 

 

Träffavgift 1000:- / ekipage. Barn upp till 15 år gratis, 
15 år och uppåt eller extra vuxen  200:- 
  

 

Inkörning onsdag em 28/5. Säg till i receptionen.  
Mer info vid ankomst. 
  

Anmälan till Karsten o Elisabeth CK 243 

Karsten 070-5855251 eller 
 elisabeth.bleckberg@hotmail.com 

 

Uppge namn, CK-nr, antal vuxna o barn och eventuella mat-
allergier. 
ABSOLUT SISTA ANMÄLNINGSDAG 18/5. 
  

VÄLKOMNA TILL GLASRIKET  


