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27 November 2020   ansv. utgivare Claes Wallén 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Planerade ak*viteter och Träffar under våren-21 
Ta en *9 på vår hemsida för anmälan och mer info 
om respek*ve träff. 

24-26 mars Iveco Serviceträff Göteborg 
Möjlighet Bll Service på din bil. Genomgång om 
serviceåtgärder och teknik. 

26-28 mars Mysträff e5er Iveco 
En träff med grillning och gemenskap, om FHM´s 
rekommendaBoner möjliggör det. Vi kommer även 
fortsäSa planeringen av möten för framBden. 

23- 25 April Teknikträff på Forsbergs Stockholm samt 
Föreningsstämma 
ES gediget Teknikmöte med medverkan av en hel del 
av våra samarbetspartners. Dessutom vårt första 
Föreningsmöte. Ställ upp och medverka för aS stärka 
vår förenings framBd. 

11-16 maj  Himmelsfahrtsträff Concorde 40 år 
Vi avvaktar utvecklingen och följer den planering som 
arrangören har eZersom det är en akBvitet som ligger 
utanför vår kontroll. 

4-6 juni Mysträff på Överlida Camping 
Vi upprepar sommarens succé på Överlida Camping, 
Samvaro med grillning, u\lykter och annat trevligt. 

18 juni Teknikträff på Alde 
Återigen en teknikträff på Alde med Bllhörande 
möjlighet Bll Service på diS Aldesystem. 

7-9 aug Diggilo Vårgårda 
Musikunderhållning i Vårgårda med Diggilogänget. 

20-22 aug Krä5skiva på Hönö Röd OBS PRELIMINÄRT 
En fantasBsk sammankomst med Superfärska kräZor, 
kan inte bli bäSre. 

8-12 sept ELMIA mötet 
Vi kommer aS vara några stycken i Forsbergs monter 
för aS presentera CMAS för alla nuvarande och 
kommande Concordeägare. 

Spridning av och Sllgång Sll INFO från föreningen 
Skicka gärna deSa INFO vidare Bll era Concorde hus-
bilsvänner. Vill de ha Bllgång Bll INFO direkt, kontakta 

oss på info@cmas.se med begäran ”vi vill vara med på 
sändlistan för INFO från CMAS” 

Vill inte ha någon informaSon från CMAS 
Maila info@cmas.se med beskedet ”Stryk oss i sänd-
lista för INFO från CMAS” så stryker vi era uppgiZer 
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