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Ur mitt perspektiv 
Lite av restriktionerna runt vårt resande och umgänge 
har lättats men på intet sätt är det dags att blåsa faran 
över. Sommaren har med råge gjort sitt intåg och 
värmerekord slås på löpande lina. 
Att allvaret dagligen gör sig påmint kan vi ta del av i 
media där våra medmäniskor i vården står för insatser 
som så behjärtansvärda – tack till alla er som på olika 
sätt förmedlar hjälp till dem som behöver. 
Sommaren 2020 kommer inte att likna någon tidigare 
sommar, stora nöjesattraktioner är stängda med bedö-
vande konsekvenser i sitt följe och resandet kommer 
att anta helt ny mönster. 
Tag vara på möjligheten att hitta alla dessa smultron-
ställen som kan nås med husbil. Vårt land bjuder 
fantastiska platser, upplev dem och förmedla gärna era 
erfarenheter genom vår facebooksida. 
Tillsammans och med gott omdöme ska vi passera 
även den här struliga perioden. 
Lars Kjellberg 
 
Föreningsstämman i maj ställdes in 
På goda grunder flyttade vi fram föreningsstämman till 
nästa år och den interimsstyrelse vi har får vackert sitta 
kvar till maj  2021. Fram till dess kommer Torbjörn 
Eriksson från Klädesholmen söka vaska fram kandida-
ter som kan tänka sig att ta ett uppdrag för att driva 
föreningen vidare. 
Styrelsen har idag följande sammansättning: 
Ordförande Lars Kjellberg och ledamöterna Anne-
Louise Simonsson Norrtälje, Claes Wallén Borås och Bo 
Holmqvist Gråbo. 
 
Enkät 
Vi spred en enkät under förra månaden om vår 
förening och med lite följdfrågor om vad ni vill ha ut 
från föreningen. Svaren börjar komma in nu och vi 
kommer tillbaka med en redovisning om utfallet. 
 
Träffar med olika tema 
Vi fortsätter med försöken till mindre träffar runt om i 
landet. Närmast står en träff på initiativ från Anne-
Louise och Johnny Simonsson i Norrtälje där de bjuder 
in till Kapellskär. Mera detaljer om detta på vår 
facebooksida. 
 
 
 

Samverkans- och samarbetspartners 
Vi har en växande grupp med leverantörer som på olika 
sätt vill få en koppling till CMAS och därmed kunna er-
bjuda medlemskretsen attraktiva lösningar för att för-
enkla drift- och underhållsfrågorna runt husbilar i all-
mänhet och Concorde i synnerhet. 
Du hittar mera information om våra partners efter 
inloggning som medlem på vår hemsida. 
 
Diamanten som dekal 
Vi har åter diamanten i lager. Den stora och den lilla 
finns för beställning.  
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 
Vi har valt att minska spridningen av INFO som nu 
enbart går till medlemmar och partners. 
Känn er dock 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/ 
 
Backamo lägerplats 
Utfallet av arbetsinsatserna på Backamo överträffar 
alla förväntningar. Vi kommer i närtid kunna 
presentera en fullgod tömningsplats från fasta tankar 
med grå- och svartvatten. Gissa om lösningen har varit 
efterlängtad. 
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