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Sprida information är inte lätt 
Sedan föreningen bildades har vi sökt sprida informa-
tion om den med syftet att bland annat förena nytta 
och nöje.  
Vi har haft tillgång till flera kanaler, dels vår egen face-
booksida inom CMAS jämte detta INFO blad som sprids 
till medlemskretsen dels via facebookgrupperna Con-
corde Club Sweden och via Concorde Husbilsägare. 
Målsättningen från vår sida har varit glasklar, vi vill nå 
alla Concorde husbilsägare genom de kanaler som är 
relevanta. 
Tillgången till samarbetspartners med ekonomiskt 
intressanta erbjudanden ligger oss varmt om hjärtat 
och högt på dagordningen. 
Vi har valt att söka samsyn i frågor som förenar oss och 
accepterar att vi inom vissa områden inte har samma 
syn på vare sig organisation eller arbetsformer.  
Vare sig administratörerna för CCS eller Concorde hus-
bilsägare har önskat medverka till ett samlat dokument 
som beskriver våra likheter och olikheter, ett förslag 
som lades på deras bord i anslutning till att CMAS 
bildades för sex månader sedan. 
Nu har tillgången till information från vårt håll strypts 
eller bortredigerats ur flödet i de båda FB-grupperna 
där vi så här långt kunnat beskriva mål och verksamhet 
jämte de träffar som skall gagna er som Concorde 
husbilsägare. Vi beklagar detta men kan inte göra 
något åt det. 
 
Vår egen FB-sida ligger givetvis öppen och den når ni 
via Concorde Motorhome Association Sweden. 
  
Teknik 

Skeppsbrons Lastbil och Bussverkstad AB i 
Jönköping.  
Vi kommer att gå igenom chassi på MAN 
och IVECO.  
NYTT: Färdskrivare Vi kommer att redovisa 

senast kända information om kraven på färdskrivare 
och då särskilt med tonvikt på gränsen 7,5 ton. 
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 
Forsbergs i Stockholm där vi går igenom 
bodelen samt träffar några av våra samar-
betspartners och få information om den 
utrustning vi har i våra bilar samt hur vi 
underhåller dessa. 

Årsmöte 
Föreningsmöte i Stockholm 
Föreningsstämma kommer att hållas och 
styrelse väljs samt grupp ledare i olika 
ansvarsområden. I närområdet till Forsbergs 
i Sollentuna har vi valt Rösjöns Camping. 

Mera information och möjlighet till anmälan finns att 
hämta under träffar på http://cmas.se 
 
Bara nöje 

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 
Teknikträff 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. 
 

Spridning av och tillgång till INFO från föreningen 
Känn er fria att skicka detta INFO vidare till era 
Concorde husbilsvänner. Vill de ha tillgång till INFO 
direkt, kontakta oss på info@cmas.se med begäran  
”vi vill vara med på sändlistan för INFO från CMAS” 
 
Vill inte ha någon information från CMAS 
Maila bara info@cmas.se med beskedet ”Stryk oss i 
sändlista för INFO från CMAS” så tar vi bort era 
mailadresser. 
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