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Ur mitt perspektiv
Vi matas dagligen med informationen om behovet av allas 
vaccinering och berörd personal gör allt den kan för att 
matcha behovet. Vaccin kommer inte fram i tillräcklig 
omfattning och inbokade tider fylls inte upp. Suck…

Under tiden gör vi vad vi kan för att umgås, göra det utomhus 
och med en god insats av eget sunt förnuft ska vi komma 
igenom den pandemi som slagit så mångas drömmar i kras.

Våra grupper gör vad de kan och uppropet från Lennart och 
Birgitta nedan är väl värt att ta till sig. Det behövs inte så 
mycket för att skapa de här mindre mötena runt om i landet. 
Någon hittar ett smultronställe, är beredd att dela med sig 
och hux flux kan man få oväntat besök om man fortfarande är 
kvar på plats.
Planeringen för 2022 ligger i sin linda och tidpunkter för 
genomförande är hopplösa att få till, då vi inte vet när det 
lättar igen. Men ha förtröstan, alla bidrar med det som kan 
göras för att få en bra omstart när det släpper igen.

Lite uttjatat men ändå så välment, håll ut håll avstånd och håll 
humöret uppe.
Bästa sommarhälsningar Lars Kjellberg

Saxat från FHM
Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna 
råden om allas ansvar att förhindra smitta av 
covid-19 till och med den 30 september.
Det är fortsatt viktigt att alla gör anpassningar i 
sin vardag för att minska risken för 
smittspridning. 

Samma sak gäller för verksamheter, säger 
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.
Enligt de allmänna råden bör individer bland annat stanna 
hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära 
kontakter, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt samt hålla 
avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.
Alla verksamheter i Sverige ska samtidigt säkerställa att de 
vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av 
covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i 
riskgrupper.
Råden ses över kontinuerligt och kommer att anpassas i takt 
med att det epidemiologiska läget förändas.

Fortsatt glädjande medlemstillströmning
Vi är så tacksamma för att de åtgärder vi gör om träffar i stort 
som smått jämte tillkommande underleverantörer uppskattas 
av er medlemmar. Medlemsnytta för alla.

Teknik o 
Partners/Samverkan
Samordnare
Lena Aspling-Fallgren
Nya avtal med partners rullar 
in. Se vidare under Claes 
beskrivning om hemsidan.
På grund av  fortsatta rådan-
de omständigheter med 
Covid-19 och restriktioner är 
fortfarande inga teknik-
träffar planerade.
Nu stundar en avkopplande 
sommar för oss alla och nya 
tag får tas i höst när 
samhället förhoppningsvis 
startar upp.

Ha en skön sommar och kör 
försiktigt så ses vi kanske 
någonstans

Träffar
Samordnare: Johnny 
Björnberg
Vi har en spontanträff 
inplanerad.
Midsommar i Sandaholm har 
just genomförts och kvar är 
Kräftskivan på Hönö Röd i 
Augusti.
Beträffande kräftskivan på 
Hönö Röd har det beslutats 
ihop med Elaine att var och 
en tar med sig egna kräftor. 
Orsak väldigt osäker leverans 
samt risk för att de är väldigt 
små.

Ställplats o Camping
Samordnare: Lennart 
Jönsson
Hej på er, nu är det snart 
dags för semester för dom 
som fortfarande arbetar.
Det är dåligt med respons på 
ställplats och campingsidan.
Använd gärna mallen på 
hemsidan för att skicka in 
förslag, det gynnar ju oss alla 
i sista ändan.
Själva tänker vi ut och rulla 
så fort vi fått spruta nr 2 och 
då lägger vi in så fort vi hittar 
något som är bra, ha en 
underbar sommar.

Sociala nätverk
Samordnare: Claes Wallén
Hemsidan
Här fortsätter vi att lägga till 
nya samarbetspartners med 
bra avtal och prisbilder för 
oss CMASare.
Nya avtal med följande 
partners och rabattnivåerna 
hittar ni på hemsidan efter 
inloggning som medlem.
IVECO Hisings-Backa som ger 
rabatt på material o arbete
TRBC Transportbilscentralen 
Göteborg som också ger oss 
rabatt på material och 
arbete
DITEC Kungälv som ger oss 
rabatt på deras ordinarie 
prislista.
Glöm inte att kolla på 
hemsidan och skicka gärna 
frågeformuläret som ligger 
längst ned på respektive 
partners sida, era uppgifter 
fylls då i automatiskt och 
partnern ser direkt att ni är 
medlemmar i CMAS.

30 juni 2021 ansvarig utgivare Lars Kjellberg
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