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Ur mitt perspektiv 
Efter förra utskicket med inställda möten och senare-
lagda aktiviteter har läget inte förtydligats i någon 
större omfattning utan vi väntar på en tidsaxel att för-
hålla oss till.  
I avvaktan på detta ligger vi på intet sätt still utan tar 
de mått och steg som ges och vi kan nu med glädje 
informera om att alltfler avtal slutes med partners där 
vi med tillfredsställelse kan säga att vi förenar nytta 
med nöje. 
Lars Kjellberg 
 
Det här är vi 
Interimsstyrelsen som nu kommer att sitta fram till 
ordinarie föreningsstämma 2021 har följande samman-
sättning och därför nappade vi på uppdraget: 
 
Ordförande Lars Kjellberg, Ljungskile 
”Kombinationen av nytta och nöje som ett led att ut-
veckla och förädla ett för alla parter givande medlem-
skap. Tillsammans och med många som bidrar blir vi en 
stark organisation.” 
 
Vice ordförande Claes Wallén, Borås 
” Att möjliggöra för alla våra vänner inom Concorde-
familjen att ta del av de erbjudanden som våra part-
ners ger. Sprida kunskap om ställplatser och tekniska 
tips som gör ägandet av en Concorde lättare” 
 
Ledamot Bo Holmqvist, Gråbo 
”Etablera entreprenörskontakter med bra avtal runt 
om inom landet och internationellt. Nytta med nöje.” 
 
Ledamot, adj Anne-Louise Simonsson, Norrtälje 
”Jag nappade på detta då jag tycker det är trevligt att 
träffa Concordeägare på nätet och ute i det fria. 
Hoppas att jag kan bidraga med något av värde för 
CMAS medlemmar.” 
 
Arbetsgrupper 
Teknik Bo Holmqvist, Gråbo 
” Bygga upp ett teknikkunnande för oss medlemmar 
om våra husbilar.” 
 
Träffar Rolf o Marion Gunnhage, Stråvalla 
”Hjälpa till att bygga upp verksamheten i en ny 
förening, genom att ge och ta emot förslag på träffar 
och organisation av dem” 

Om partners 
Gemensamt gäller att CMAS fortlöpande håller sina 
avtalspartners uppdaterade om medlemsläget. Det 
innebär förenklad administration och ni erhåller alltid 
bästa pris.  
 
Plats för flera 
Sitter du på en lösning eller förslag till partner, 
kontakta oss via info@cmas.se så tar vi ditt förslag till 
den som håller i marknadskontakterna. 
 
Mervärde på din fritid  
Som medlem i Concorde Motorhome Association 
Sweden ger ditt medlemskap fina förmåner som kan ge 
dig mervärde på din fritid. Generösa rabatter på 
service och tillbehör mm.  
Concorde Motorhome Association Sweden ger dig 
även en chans till många nya kontakter och troligvis 
vänner för livet, både i Sverige och internationellt.  
Grunden för verksamheten är att erbjuda ett aktivt 
fritids- och friluftsliv med många aktiviteter, 
omfattande träffverksamhet, utbildningar, teknisk 
rådgivning mm. 
Välkommen med i gänget du också! 
 
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. 
 
Det är lönsamt att vara medlem 
Du betalar en årsavgift på 250 kr och vi lånar under din 
medlemstid hos oss 500 kr av dig till vår balansräkning. 
Vi vågar lova att det blir en bra utväxling för dig på 
varje satsad krona. Inte medlem ännu, nyttja denna 
länk för ansökan https://cmas.se/bli-medlem/ 
 
GLAD PÅSK 
Et välmenat Glad Påsk till Er alla ställt i relation till de 
råd och anvisningar som vi har att rätta oss efter. 
Kombinera med sunt förnuft och omtanke så kommer 
vi tillsammans att klara den här perioden också. 
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