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mbernhardsson@spray.se 

Sekr. Pirkko Andersson 0706-580835 

pirkkoandersson@hotmail.com 

Kassör. Åsa Lundahl 0707-769954 

lundahl2@hotmail.com 

Ledamot. Gunilla Nilsson 0762-096824 

kmo897@tninet.se 

Revisor. Clas Göran Jönsson 0708-350543 

 Gusten Liljeroth 035-221155 

Valberedning. Arne Olsson 0431-14435 

 Sven Nilsson 0706-811200 

 Bo Malmberg 0707-779845 
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 Ordförande har ordet.  
Nu närmar vi oss slutet på 2015. Vi började året med en träff i 

Ullared den 20-22 feb. Det var 11 vagnar och en stuga hyrdes.  

Påsk träffen som Polar Öst i Danmark ordnade var förlagd till 

Stenrösets camping i Trollhättan. Det var bra väder under 

Påsken och det fortsatte hela våren. 22-24 maj var det tid för 

en träff i Immeln. Nu har det blivit sommar och det märktes 

på vädret för det blev sämre. 22 augusti så var det tid för en 

tur till Bakken. Sista helgen i augusti var det tid för sillens dag 

i Simrishamn, med många medlemmar.  

Klubben var och arbetade på Elmia för femte gången. Det var 

mycket trevligt, vi kommer att arbeta nästa år igen på 

mässan. 

Höstmötet var förlagt till Tingsryd Camping. Det var 

underbart väder den helgen. Styrelsen önskar att fler 

medlemmar kommer och säger sin mening på mötet. Det är 

enda stället som medlemmarna kan göra sin röst hörd.  

Nu närmar vi oss vintern med kyla och snö. Polarvagnarna 

klarar av kylan, det finns träffar under vintern. Nästa träff är 

vecka 5 i Ullared se vidare på Klubbens hemsida. 

Styrelsen arbetar vidare med att utveckla hemsidan. Det är 

meningen att tidningen skall kunna läsas på hemsidan.  

God Jul och Gott Nytt År 

Ordförande 

Sven Matsson 
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Ullared den 20-22 feb. 
Den 20-22 feb. så var vi 11 vagnar och ett par som hyrde en 

stuga i Ullared. Vi kom dit under veckan, men på fredags kväll 

så samlades alla och gick till Harrys. Efter en trevlig kväll så 

gick vi till campingen och vilade oss efter dagens aktiviteter. 

På lördagen så var det bokat bad kl 19,00 i tre badtunnor 

samt bastu och grillkåtan. Badet har man i två timmar sedan 

så sitter man i grillkåtan och grillar under trevliga 

förhållanden. På söndagen så tar man farväl av varandra och 

åker hem efter en mycket trevlig helg. 

Sven Matsson 

  

http://www.ledkungen.se/
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Nya Medlemmar 
Vi önskar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna till Polar 

Club Syd 

81. Kirsten & Jörn Jeppesen Danmark, 

82. Jenny & Kenneth Zimmerman Danmark, 

83. Mette & Svend Hedegaard Danmark, 

84. Birgitta & Tommy Truedsson Lessebo, 

85. Ina & John Damgaard Vislanda, 

86. Ulla & Gert-Åke Nilsson Furulund, 

87. Ingela & Christer Höglund Kalmar, 

88. Peter Hansson Tyringe, 

89. Peder Frederiksen Danmark, 

90. Emma & Jörgen Ribbert, 

91. Bo Winter   

92. Ingela Klinth & Lars Meijer 

93. Maria & Johan Artursson 

94. Helena & Daniel Smeds 

 

  



5 
 

Påsk träff i Trollhättan den 2-6 April. 
Polar Club Öst i Danmark bjöd in till en träff på Stenrösets 

Camping I Trollhättan under Påsken.

  

Detta är en bild från campingen samt en bild från Backamo 

Husvagnscenter, där vi var på besök en dag. 

  

Efter Backamo så besökte vi Lilla Edets slussar samt sedan 

Trollhättans slussar.  Det var en tur till kopparklinten en 

utsiktspunkt. Vi besökte även SAAB museet 

.   
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Det var fint väder under hela träffen så man var ute och 

tittade sig omkring. Träffen var mycket bra med fin mat.  

Polar Club Syd tackar sina Danska vänner för den fina träffen 

som anordnades. 

  

   

  

Tack för en trevlig helg   Sven Matsson 
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Sillens Dag firade vi sista helgen i augusti på Tobisviks 

camping i Simrishamn. Slutligen blev vi 13 vagnar ( 1 

vagn kom på lördagen) och 1 husbil.  

På fredagskvällen samlades vi för  korvgrillning. På 

lördagsmorgonen bjöds det på frukost  i TV-stugan, 

kaffe, the och bullar. Sen var det fria aktiviteter hela 

da´n. Inne i Simrishamn var det gott om olika aktiviteter 

som t ex visning av rökeri, uppträdande, tävlingar  och 

marknadsstånd.  En dag då det var mycket folk i rörelse.  

På lördagskvällen var det sedan dags för gemensam mat. 

Vi samlades åter i TV-stugan för lite kallskuret och 

potatissallad. Här drogs det sedan vitsar, både fräckisar 

och rumsrena!  

Hela helgen hade vi tur med vädret, fint och soligt utom 

på fredagen då det kom en regnskur.  Annars kunde vi 

sitta ute och njuta av både solen och livet.  

Helgen avslutades med avskedsfika på söndagen innan vi 

skildes åt.  

Vi tackar er som kom för en mycket trevlig helg!!  

Pirkko o Lasse  

  

 Sill e gott!!  
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Elmia. 

Det var 5 vagnar som åkte till Jönköping för att arbeta på 

mässan. Vi ankom på lördagen då det börjades med att 

tvätta in vagnarna. 

Antalet vagnar var 

mindre i år, det var inga 

vagnar från Solifer. På 

söndagen var det tid för 

att bygga montern, den 

höll vi på med fram till 

tisdag. 

Onsdag var det pressvisning och då brukar vi vara ledig. 

Men i år fick vi jobba. Medlemmar från Solifer hjälpte 

till hela veckan. På kvällen 

mellan 18.00 och 20.00 

öppnade man insläppet. 

Torsdags morgon kl 06.00 

öppnades insläppet och då 

var det två som ansvarade 

för plaseringen i byn samt 

en som delade påsen med banden. På kvällen grillade vi 

korv som det bjöds på i byn. Det var långbord varje kväll. 

Antalet vagnar i byn var 46 

st. Sammanhållningen var 

mycket bra mellan dom olika 

klubbarna. Det var en ny 

klubb mitt med denna 

gången. Dom olika 

klubbarna bemannade klubb 

montern tillsammans men inte mitt, dom kunde inte vara 

där.  
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Mässan stängde kl 16.00 på söndagen, då började vi med 

att riva och köra ut vagnarna. Kl 18.30 intog vi en 

gemensam måltid som Polar bjöd på.  

Vi vill tacka alla som låg i byn för en trevlig vecka, tack 

till alla från Solifer och Polar fabriken. 

Polar Club Syd 

Sven Matsson 

 

 

 

               

http://www.polarclubsyd.se/wp-content/uploads/2015/06/dackbytarnalgo.jpg
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Höstmöte Tingsryd. 

Den 2-4 oktober var det träff i Tingsryd med höstmöte den 3. 

Några kom på torsdagen, de flesta ankom på fredagen. Det 

var 14 husvagnar 3 husbilar och en stuga. På kvällen bjöds det 

på räksmörgås i lokalen. Var och en fick ta egen dricka med 

sig. Lördag medlemsmöte kl 10.00  

På kvällen så var det gemensam måltid i resturangen, med 

under hållning fram till 23.00. Söndagen var det avskedsfika 

innan hemfärden. Man kan summera hela helgen med att det 

var en mycket trevlig träff. 
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DAGS FÖR ELMIA 2016 

Snart är det tid att anmäla sig för en biljett till 

Husvagns/Husbilsmässan på Elmia i Jönköping. 

Anmälan är bindande och medlemsavgiften måste vara betald 

senast den 31 januari 2016. Alla som är intresserade kan 

anmäla sig från den 7 januari 2015 kl 09,00 till Åsa Lundahl på 

telefon nr 0707-769954. Vi har begränsat antal biljetter.  

Biljetterna gäller för 2 vuxna samt två barn t.o.m. 15 år. 

Äldre barn och fler vuxna säger till vid inkörningen och 

köper extra biljetter om man är fler i bilen. Biljetterna som 

vi säljer gäller bara i POLAR BYN. Man kan ej komma och 

hämta band hos oss och sedan ligga någon annan stans. 

Biljetterna får ej säljas vidare. 

Inbetalningen för biljetterna skall vara klubben tillhanda 

senast den 29 februari 2016. Vi sänder inte ut någon 

inbetalningsavi, utan man betalar in på bankgiro: 5846-6699 

Polar Club Syd och märk inbetalningen med medlems nr.  

Det preliminära priset är 800:- + porto 20:- = 820:- biljett. 

Polar Club Syd har ca 10 biljetter att sälja. 

           

http://www.polarclubsyd.se/wp-content/uploads/2015/10/backamo.jpg
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Styrelsen vill önska alla medlemmar 

samt alla sponsorer en riktigt GOD 

JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Matsson   Pirkko Andersson  

Margoth  Bernhardsson  

Åsa Lundahl    Gunilla Nilsson  
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Medlemsavgift för 2016. 

Medlemsavgiften kommer att vara oförändrad 

under 2016. Nya medlemmar efter den 1 

januari betalar 150 kr + 50 kr för medlemskap 

och dekal. 

Avgiften för 2016 vill klubben ha senast den 31 

januari. Alla som inte betalar i tid räknas som 

utträde från klubben. 

 

  

http://www.polarclubsyd.se/wp-content/uploads/2015/06/stenrosetlgo.jpg
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Hej alla Polarägare. Här kommer lite 

information om den Internationella träffen 

i Danmark som äger rum den 20 – 24 Juli 

2016. 

Polar Club West Danmark bjuder in till Nordisk 

Träff 2016, som är förlagd på Kristianshåb Camping, 

Kristianshåbvej 5, 6372 Bylderup Bov. 

www.kristianshaab.dk. 

Endast för Polarvagnar. 

Onsdag  20/7                            Ankomst 

Torsdag 21/7   Kl 11.00           Öppning av träffen,  därefter 

kaffe och kaka 

Kl 18.00          Gemensam måltid i tältet. Det serveras 

schnitzel med tillbehör. 

Drikkes varor skall köpas. 

Fredag  22/7    Kl 10.30          Busstur till Mögeltönder, Höjer 

og Vidå sluser, där serveras sandwich, öl och vatten. 

Lördag  23/7    Kl 13.00          Tävling mellan klubbarna. 

Kl 18.00          Måltid i tältet, det serveras helstekt pattegris 

med tillbehör. 

Försäljning av lotter, därefter dans till levande musik. 

Drikkes varor skall köpas. 

Söndag  24/7   kl 11.00           Avslutning 

Anmälan till denna träff göres till er Klubb, Avgiften är 

800 Danska Kroner per vagn ( 2 vuxna och barn under 14 

år) ingen el men möjlighet att ladda batteri. 

Senast den 1 Maj skall vi sända deltagarlista till 

Danmark. Det innebär att klubben måste ha anmälan och 

betalning senast den 15 April 2016 
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Julmarknad i 

Andelslandsbyen Nyvang 

27/11 – 29/11 2015.  

Det är så trevligt att besöka denna 

julmarknad, för vår del var det 3:e gången.  Man 

upplever en speciell nostalgisk atmosfär om hur det var 

förr i tiden. Julen firas i de olika husen och det finns 

försäljning av tomtar och julpynt. Bagaren säljer goda 

bullar och kakor och du kan även ta en kopp kaffe här. 

Även slaktaren har öppet och 

säljer bl.a. fläsk, korv och 

rullepölse. Den gamla 

lanthandeln hade också öppet, 

här passade vi på att köpa 

senap.  

Framför huvudbyggnaden dansades det runt granen. Om 

man inte orkar gå runt finns det möjlighet att åka häst och 

vagn. Här finns mycket mer att uppleva!  

Vi startade hemifrån vid 10-tiden och körde via 

Öresundsbron till Holbeck. Det blåste så det kändes lite 

när vi körde över bron. Efter vi kommit på plats blev det 

ett besök på Kvickly för lite inköp.  

Totalt blev vi till slut 13 

Polarvagnar, varav 4 vagnar hade 

kört från Sverige. På kvällen 

samlades vi för en trevlig 

gemenskap i övervåningen på 

huvudbyggnaden.  
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Lördag: Började dagen med 

”en lille en” efter 

flagghissning och sång. 

Tyvärr regnade det hela 

förmiddagen. Julmarkaden 

öppnade kl 10.00.  

För dagen kom Margoth B och Clas-Göran J från Sverige 

och besökte marknaden och julbordet.  

Kl 11.30 gick vi alla bort till restaurang Madame Blå för 

att äta julbord. Det smakade riktigt gott, började med sill 

och bröd, sen var det bara att ta vad man ville av buffén.  

Lyckligtvis hade nu regnet 

slutat och vi kunde börja gå 

runt på marknaden, t o m 

tittade solen fram ett tag.  

På kvällen samlades vi igen i 

lokalen för trevlig 

gemenskap.  

Söndag:  Vi hade verkligen tur, för efter att klubbflaggan 

halats ner och vi tagit avsked, började det regna igen. När 

det sedan blev uppehåll gick vi en sista runda på 

marknaden. Idag blev det en fika med kaffe och 

rullepölse-macka i församlingshemmet. Sen blev det dags 

för att packa ihop inför hemfärden. Under dagen hade det 

varnats för storm och vi hade följt varningar hela dagen. 

Till slut beslutade vi att åka över till Helsingborg via 

Helsingör istället.  
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När vi sedan skulle koppla på vagnen blev det problem, 

det var så lerigt efter allt regnande, bilarna bara slirade i i 

leran. Detta gällde inte oss, vi var glada vi hade 4-

hjulsdrift på vår bil.  

Vi hade tur när vi kom till Helsingör, nästan ingen 

väntetid, så det var bara att köra ombord.  

På vägen hem märkte vi av regnet blåsten mer och mer, 

så jag blev glad när vi äntligen kom hem.  

Tack för denna gång!  

Pirkko o Lasse Andersson  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polarclubsyd.se/wp-content/uploads/2015/06/hensonslgo.jpg
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Träfflista för 2016. 

5 – 7   Februari           Ullared med bad och bastu. 

3         April                Årsmöte 

?                                 Träff på Öland tid meddelas senare. 

5 – 8    Maj                Gemensamma träffen Hanaslöv Alvesta. 

20 – 24 Juli                Nordiska träffen. Se hemsidan. 

26 – 28 Augusti         Sillens dag i Simrishamn. 

8 – 11   September     Husvagnsmässan Jönköping. 

30/9 – 2 Oktober       Höstträffen i Tingsryd med möte. 

 

 

          

             

Alla våra träffar står på 

hemsidan. Vi vill träffa 

er och ha trevliga 

stunder tillsammans. 

 

 

            

             

             

 

            

             

http://www.polarclubsyd.se/wp-content/uploads/2015/10/wima.jpg
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Inbjudan till träff i Ullared den 5 – 7 februari. 

Program:  

Fredag. Inkörning till campingen eller till bokade 

stugor. Campingen från kl 09,00 och stugor från 

kl 15,00. På kvällen så kommer vi att boka bord 

på Harrys. Alla bestämer själva vad man vill äta, 

men det vore bra om vi kan förbeställa maten. 

Det kommer ett förslag på en matsedel. 

Lördag. Vädret avgör vilka aktiviteter man kan 

ha. Men kl 19,00 så träffas vi och badar. Det är 

bokat 3 tunnor, en bastu och grillkåtan. Badet 

har vi i två timmar. Sedan så grillar vi korv och 

har det trevligt fram på småtimmarna. 

Söndag: Avslutning kl 10,00 på denna träffen. 

Anmälan göres till Sven Matsson 0706-015021 

senast den 25 januari. Kostnaden är för husvagn 

220 kr dygn (2015 års pris) badet kostar 2400 kr 

delat på antalet deltagare.  

En mycket trevlig träff på vintern. 

 


