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Föreningen är registrerad 
Det tog ett antal veckor med skriftväxling med Bolags-
verket innan myndigheten slutligen kunde säga, nu är 

vi nöjda och alla handlingar 
har inkommit till oss för att 
ärendet ska kunna fullföljas 
och registrering sker. 
I veckan kom så slutligen det 
efterlängtade beskedet och 
föreningen har fått sitt 
organisationsnummer, denna 
uppgift som är av avgörande 
betydelse för att föreningen 
ska kunna gå vidare med att 
etablera bankkontakt, ansöka 
om bankgiro, registrera verk-
samheten hos Skatteverket 
för hantering av moms mm 
 

 
Hemsidesarbetet är inlett 
Eftersom vi valt att kommunicera via webben är det 
naturligt att bygga hemsidan utifrån detta beslut. Sidan 
kommer att bestå av en öppen del som alla får tillgång 
till och därutöver en medlemsdel som tillträde ges till 
genom inloggning och lösenord. 
Som vi underhand har beskrivit kommer en parallell 
infokanal finnas på Facebook till dess vi kan notera att 
alla har hittat hemsidan. 
Planen är alltjämt att den ska ligga ute skarpt före 
årssskiftet. 
 
Möte i maj 2020  

Det kommer att erbjudas husbilsplatser på Björkö Örn 
Camping som drivs i Caravan Club regi. Inte långt från 
Kapellskär ligger deras oas. 
Eftersom jag själv aldrig varit där så blev det ett besök 
med barnbarn under höstlovet.  
Vi kommer att boka upp deras gästplatser så långt det 
går. 
Vi har lite tankar om upplägget för perioden från den 
28 maj. Tillsammans med Forsbergs försöker vi hitta 

ett samlat förslag som ska tilltala merparten av 
Concordehusbilsägarna. Håll koll på din mailkorg…   
 
 
Teknikmöte med Forsbergs 29 maj 2020 
Planeringen framskrider med Teknikträffen. Vi kommer 
att hålla till vid Forsbergs i Stockholm och hyra in oss 
på CC Björkö där de redan hälsat oss välkomna dit.  
 
Föreningsstämma i Stockholm 30 maj  

För att delta i stämman 
krävs inget medlemskap, 
däremot är det enbart 
medlem som har 
yttrande- och rösträtt på 
stämman.  
Kan vara ett bra tillfälle att 
på plats ta del av 
föreningens arbete så här 
långt för de som ännu inte 
sökt medlemskap.  
 
 
Teknikmöte med ALDE 21 
augusti 2020  
Sensommarens möte är 

inplanerad och det blir en heldag med ALDE och våra 
värmesystem.  
Vi är medvetna om problemet att boka upp dagar, 
därför vill vi vara ute i god tid.  
 
Medlemmar  
Vid styrelsemöte nu i veckan kunde vi registrera fyra 
nya ansökningar om medlemskap.  
Ni är alla välkomna in i gemenskapen och vi hoppas att 
ni därmed förenar nytta med nöje.  
Om det är någon ni vill erbjuda inträde, nyttja 
blanketten som bifogas.  
I avvaktan på att hemsidan ligger skarpt ute, fyll i alla 

fälten, spara som och maila till lars@kjellbergenergi.se 

Rabattavtal 
Föreningen arbetar vidare med efterfrågade rabatt-

avtal. Vi har förstått att avtalen är efterlängtade, både 

från medlemssidan som från leverantörshåll. Men håll 

ut, vi återkommer med besked. 
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