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Ur mitt perspektiv 
Sommaren har snart passerat och de senaste dagarna 
har temperaturen fallit några grader. Men ändå, vilka 
fina sommardagar vi fått. Bladen börjar ändra färg och 
vi går in i nästa fas. Några ställer av husbilen men 
andra rullar vidare året runt. Dessvärre går en del 
ställplatser i vinteride. Kan det möjligen bli så att 
antalet åretruntanvändare får flera aktörer att förlänga 
sitt öppethållande. 
Under mitt ofrivilliga uppehåll med husbil blev det ett 
uppvaknande att ställa av husbilen eftersom jag inte 
ska sitta bakom ratten under ytterligare två månader. 
Frustrerande men oåterkalleligt. 
Efter mitt önskemål om avlastning i styrelsearbetet, 
tack Bengt för att du kom och tog hand om ekonomin, 
sån´t värmer. 
Lars Kjellberg 
 
Styrelse fram till maj 2021 
Styrelsen har idag följande sammansättning: 
Ordf  Lars Kjellberg, Ljungskile 
V ordf  Claes Wallén, Borås 
Ledamöter  Anne-Louise Simonsson Norrtälje 

Bo Holmqvist Gråbo och Bengt 
Mikaelson Trollhättan 

Övriga funktioner: 
Träffar Marion o Rolf Gunnhage, Stråvalla 
 Mats Westman, Alingsås 
 Bo Holmqvist, Gråbo 
 Torbjörn Eriksson, Klädesholmen 

Anne-Louise o Johnny Simonsson, 
Norrtälje  

 Elaine o Kenneth Olofsson, Hönö 
 Lena o Kurt Fallgren, Kungsbacka 

Marknad o Partners Bo Holmqvist Gråbo 
Valberedningen  Torbjörn Eriksson Klädesholmen  
 

Är du beredd ta en period i vårt interna 
arbete, kontakta Torbjörn som håller i 
planeringen inför nästa års stämma i april 
2021. Du har hans kontaktuppgifter i vår 
medlemsmatrikel 

  
Enkät 
Under senvåren spred vi en enkät där svaren har rullat 
under juni och juli månad. Vi har skickat en omgång 
ytterligare med önskan om kompletterande svar från 
er som missat förra utskicket. Sammantaget blir era 

synpunkter ett bra underlag för styrelsen att arbeta 
vidare ifrån och kunna lägga väl förankrade förslag till 
kommande satsningar.  
 
Hemmabaser 
Backamo Lägerplats 
Vi har fått ett underhandsbrev från Jerry Nerstrand 
som är ordförande för lägerplatsen på Backamo. Han 
öser lovord över vad vi åstadkommit från grundidéer 
till genomförande. Med återkopplingen från Backamo 
söker vi vidare med flera platser runt om i landet. 
 
Kapellskärs Camping 
Träffen under ledning av Anne-Louise och Johnny 
Simonsson har enbart fått positiva eftermälen. Det 
ligger en del bakom en träff så till er båda ett stort tack 
för idén om plats som blev så uppskattad. 
 
Nästa plats 
Sitter ni inne med bra förslag på nya platser som nästa 
hemmabas, hör av er till någon av oss i styrelsen så tar 
vi frågan vidare. 
 
Namnbrickor 
Förfrågan om brickor med namn och hemort är på G. 
Vi kompletterar med diamanten och 
en svensk flagga, trevligt vid 
internationella träffar. Kommer att 
spridas löpande och får detta 
utseende, samma storlek som de vi delade ut i Sätila.  
 
Träffar 2021 
Planeringen pågår för teknikmöte i Stockholm 23 april 
med föreningsstämma för CMAS 24 april. 
Inbjudan har gått ut för en gemensam resa till Tyskland 
och Concordefabriken i Aschbach12 – 16 maj och i 
skrivande stund har vi 14 anmälda bilar och det finns 
plats för flera. 
Vi hopps kunna återkomma med förslag på tidpunkter 
för de träffar som fick ställas in i år. 
 
Medlemstillväxten 
Glädjande ökning av antalet nya medlemmar. Tack till 
alla er som på olika sätt beskriver nytta och nöje med 
ett medlemskap i CMAS 
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