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Vilken rivstart vi fick 
Information vad som är på gång i föreningen CMAS. 
 
Överväldigande Medlemstillströmning 
Bara under helgen direkt efter att hemsidan har publi-
cerats har vi kunnat registrera sex nya medlemsansök-
ningar och dessa har det gemensamt att de kör 
Charisma. Nu är vi brett representerade vad gäller 
Concordemodeller med Carver, Charisma, Credo, Liner 
och övriga modeller, även om Charisma leder i antal. 
Snabbt närmar vi oss 50 medlemmar med senaste till-
strömningen 
 
Hemsidan 
Hemsidan har nu lagts ut och vi börjar jobbet med att 
lägga in olika material vilket kommer att pågå en lång 
tid fram över. Sidan är ett levande dokument som 
förändras över tid. Stor del av utvecklingen kommer 
från tips och idéer genom er läsare. 
 
 

Eventkalender 
Vi kommer att ha flera olika 
träffar under året. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Teknik 
18 april  Skeppsbrons Lastbil och Bussverkstad AB i 
Jönköping. Vi kommer att gå igenom chassi på MAN 
och IVECO.  
Det blir också en genomgång om Gasolsystem och 
säkerhetsfrågor.  

Om det är några som vill göra service den 
17 april, ring snarast. Kontaktuppgifter 
hittar ni under träffar på hemsidan. 
 
 

Teknik 
29 maj Forsbergs i Stockholm där vi går igenom 
bodelen samt träffar några av våra samarbetspartners 
och få information om den utrustning vi har i våra bilar 
samt hur vi underhåller dessa. 

Årsmöte 
30 maj i Stockholm. Föreningsstämma kommer att 
hållas och styrelse väljs samt grupp ledare i olika 
ansvarsområden. Tidigare info om att vi träffas på CC 
camping vid Björkö Örn gäller inte längre. Vi har val att 
flytta närmare Forsbergs och valet av campingplats 
blev Rösjöns Camping i Sollentuna. Mera info finns att 
hämta under träffar på http://cmas.se 
 
Bara nöje 
5 juli Diggiloo. Under rubriken Häng med på party 
träffas vi på Tångahed camping. Där umgås vi, grillar 
något tillsammans och går på DIGGILOO. Mera info 
finns på vår FB-sida. 
 
Teknik 
21 augusti på ALDE. Dags för träff hos Alde igen där vi 
går igenom vårt värme system och deras verkstad samt 
rundtur i tillverknings lokalerna där vi ser hur dom 
bygger allt. 

Om det är några som vill göra service dagen 
före så är det bra att boka detta snarast. 
Kontaktuppgifter hittar ni under träffar på 
hemsidan. 

 
Övrigt 
Om några känner för att ha en spontanträff med några 
bilar där ni träffas och har trevligt tillsamman. Hör bara 
av er så lägger vi ut på vår hemsida. 
 
 
Kommer inte in på hemsidans medlemsdel 
Om ni inte kommer in på medlemssidan under 
https://cmas.se och har betalt årsavgiften för 2020 hör 
av er till oss under info@cmas.se så kontrollerar vi 
orsaken till att ni inte kommer in. 
 
 
Spridning av INFO från föreningen 
Vi har valt att sprida information om den årliga verk-
samheten till en vidare krets av Concordeägare. Är ni 
inte längre medlemmar i CMAS eller har valt att inte gå 
med så går det bra här att meddela oss att ni vill bli 
strukna i sändlistan. Maila bara info@cmas.se med 
beskedet ”Stryk oss i sändlista för INFO från CMAS” så 
tar vi bort era mailadresser. 
Ha det gott i tidig vårvärme trots att vi bara har 
kommit in i febr. Hoppas det inte blir några bakslag. 
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