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Ur mitt perspektiv 
Resa eller avstå, det är frågan. Fundera på om din resa 
är nödvändig. Om inte – avstå. Resor som motsvarar en 
till två timmar med bil ifrån hemorten kan genomföras 
under vissa förutsättningar. Det beror på hur man tar 
sig dit, vilka man umgås med och hur man rör sig i sam-
hället man besöker. Tumregeln med två timmar inne-
bär ändå en relativt stor radie att röra sig inom egen 
region.  
Är du sjuk, stanna hemma. God handhygien och sunt 
förnuft är en god rekommendation att följa.  
Var rädd om er och varandra där ute. 
Lars Kjellberg 
 
 
 
Det här är vi 
Vi fortsätter på den inslagna vägen och presenterar 
flera medlemmar som valt att engagera sig i 
föreningens arbete 
 
Valberedning Torbjörn Eriksson, Klädesholmen 
”Ordning och reda är ledstjärnan för mig när jag vill 
medverka till en utveckling av föreningen där vi förenar 
nytta med nöje”. 
 
Träffar  
Mats Westman, Alingsås 
”Vi vill vara med och bygga vidare med klubben och 
dess träffar runt om i landet”. 
 
 
 
Träffar med socialt umgänge och erforderligt avstånd 
Vi fortsätter med en försiktig träffverksamhet utifrån 
de regler och allmänna rekommendationer som våra 
myndigheter löpande håller oss uppdaterade med. 
Att det inte är enkelt står klart för alla men total 
avskildhet är inte heller lösningen på den uppkomna 
situationen. Omtanke utan baktanke är väl värt att 
fästa uppmärksamheten på. 
 
 
 
Om partners 
Graden av partners som ansluter sig till oss växer i 
glädjande takt. Idag har vi registrerat drygt 10-talet 
partners som signerat GDPR avtalet där de lovar 

hantera era kunduppgifter med den varsamhet och 
omtanke som regelverket kräver. 
 
 
Diamanten som dekal 
Att det fanns intresse av diamanten stod klart men att 
det skulle vara sådan efterfrågan trodde vi inte 
inledningsvis. Det var mycket uppskattat med beskedet 
från Concorde Tyskland att det är ok sprida ”deras 
diamant” vidare, men enbart inom CMAS. Det håller vi 
givetvis hårt på och anpassar oss till. Upplagan tryter 
nu men ny beställning från ALL-Media, en av våra 
samarbetspartner, är på gång.  
Hör av er på enklaste sätt för att beställa, stor eller 
liten eller flera av varje. Samma kostnad som tidigare, 
200 kr för de stora och  100 kr för de små inkl moms 
och porto. 
 
 
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. 
 
 
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/ 
 
 
 


