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Ur mitt perspektiv
Lite uttjatat men ändå så viktigt. Håll avstånd och undvik 
större folksamlingar. Underhandsbesked om att vi kan se fram 
emot lättnader direkt efter påskhelgen ser ut att grusas 
ordentligt och nästa hållpunkt ser ut att bli efter månads-
skiftet april-maj.
Följ allmänna rekommendationer och använd det sunda 
förnuftet. Är målet för din resa affären för att bara handla det 
mest nödvändiga och affären är alltför välfylld – välj annan tid.
Med tillönskan om en Glad Påsk
Lars Kjellberg

Det planerade servicebesöket på IVECO
Med god framförhållning skulle ett servicepaket hanteras 
under onsdag-torsdag-fredag i förra veckan. För att få ut 
något mera av servicebesöket hade planerats information 
utomhus på Backamo lägerplats under lördagen.
Det blev inte alls som tänkt. Av totalt 25 fordon som skulle 
ansluta till IVECO och Backamo kom det 10 fordon. Av lör-
dagsplaneringen blev det gasolinformation fredag efter-
middag genom Steen Skovs försorg. Servicemöjligheten 
försvann där merparten av personalen på IVECO drabbats av 
covid-19 eller inte hade testresultat med negaivt utfall. Surt 

för dem som rest långt och möttes av beskedet att ”idag har 
vi stängt verkstaden”. DITEC skulle varit på plats under 
lördagen för att beskriva sina metoder för lackbehandling. 
Lördagen regnade bort. Men ändå, humöret var på topp, det 
handlar ju om att gilla läget.

Föreningstämman
Handlingar har varit utsända och gensvaret så här långt är 
överväldigande, positiva omdömen med ”tack för allt arbete 
ni lägger ner för att alla vi andra ska få så bra möjligheter som 
möjligt”. Sån´t värmer.
Idag har vi ett ok för det föreslagna protokollet från stämman 
från närmare 30 medlemmar.
Än är det inte för sent att svara antingen med ett ”OK” till 
förslaget till stämmoprotokoll alternativt att ni har ”något 
annat förslag” ni vill lyfta fram. Vi håller inboxen öppen fram 
till 7 april.
Föreningen är inte ett självspelande piano. Vi består av ett 
antal personer som var och en drivs av att uträtta något som 
är positivt för CMAS och dess medlemmar. Låt oss fortsätta på 
den vägen. Tillsammans kan vi åstadkomma storverk.

Teknik o 
Partners/Samverkan
Ansvarig: Bo Holmqvist

Även vårt ansvarsområde 
påverkas av pandemin och 
framförhållningen är nästan 
omöjlig att ha koll på.

Teknikträffar: Det blir inga 
träffar under 2021 utan vi 
satsar istället på 2022.

Alde teknikträff 2021 har 
blivit avbokad och är nu 
framflyttad till 6 maj 2022

IVECO träff senare i höst, 
troligtvis flyttas till 2022.

Klarnar villkoren för träffar 
tidigare än vi kan bedöma 
idag så har vi självfallet 
beredskap för att hantera 
det.

Träffar
Ansvarig: Johnny Björnberg
Det här området är en viktig 
del i vår samlade verksamhet 
och träffar i ”eget område” 
som innebär lite mindre resa 
och mera umgänge lockar. 
Särskilt vänder vi oss till nya 
medlemmar, välkommen till 
oss och dela gärna med er av 
era idéer och tankar på hur 
vi kan utveckla träffverksam-
heten.
Nu påverkas all vår planering 
av restriktioner kopplade till 
Pandemin som lagt sig som 
en blöt filt över mycket av 
det engagemang som vi vet 
finns bland er.
Vi spånar nu om lite nytt och 
har fokus på wiskeyprovning
i Årjäng, hyttsill vid något av 
glasbruken i Småland, 
Backmoträff i oktober med 
tema öl och korv. 
Spontanträffar ordnar ni som 
så önskar. 
Jag står till förfogande om ni 
vill ha någon att bolla idéer 
med.

Ställplats o Camping
Ansvarig: Lennart och 
Birgitta Jönsson
Vi står för denna avdelning 
som gäller ställplatser och 
campingar.
Tanken med detta är att ni 
skickar till oss era egna 
favoritplatser som ni varit 
och besökt och där framför 
allt plats finns för fordon 
över 9 meter. Där ska helst 
finnas uppgifter om det finns 
tömning för fasta tankar och 
så vidare.
Vi vet att det finns väldigt 
många olika grupper och 
klubbar som har listor och 
uppgifter om detta men vi 
tror oss veta att det på 
väldigt många ställen inte 
finns så stora platser som vi 
ofta behöver.
När ni skickat det till oss så 
förs det in på hemsidan så 
fort det hinns med och detta 
kan ta lite tid av olika 
anledningar.
Ha det så bra där ute så ses 
vi kanske på just er 
favoritplats.

Sociala nätverk
Ansvarig: Claes Wallén

Hemsidan – vår hemsida 
utvecklar vi fortfarande med 
fler samarbetspartners till 
nytta för våra medlemmar. 

Logga in på hemsidan med 
dina uppgifter och därefter 
Information/Samarbetspartn
er. 
Är det någon av dom du vill 
ha kontakt med så fyll i dina  
uppgifterna längst ned på 
sidan och skicka iväg 
meddelandet, det går direkt 
till den du vill ha kontakt 
med.

Facebook - vi har ”stramat” 
upp medlemskapen lite. 
Numera måste man svara på 
2 enkla frågor innan man kan 
bli medlem i FB klubben för 
CMAS. Allt för att ”slippa” 
följare som inte bidrar med 
något.

31 mars 2021 ansvarig utgivare Lars Kjellberg
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