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Polarbladet 
2018 

Träff i Glasriket 

Bli medlem i Polar Club Syd 

Medlemsavgift 200 kr år 

Inträdesavgift 100 kr 

Lämna Namn, Adress, Telefon nr  samt  

e-post adress till representanten. 

Betala sedan in pengarna på bankgiro 

5846-6699 
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Ordförande har ordet 

Nu har vi kommit en bit in på 2018. Börjar man med träffen i Påsk som Polar Öst i Dan-

mark ordnade så var den trevlig men dåligt väder. Det kom ca 3 dm snö så man fick ha 

en traktor som hjälp när man skull åka hem. När vi kom in i Maj månad så kom värmen 

och det blev bra väder. Det var mycket att göra men man hann med en vecka i Danmark. 

Vi hälsade på Charlotte på Prästö camping som är en liten och billig camping. Sedan så 

åkte vi till Nils och Susanne i några dagar. Vädret var underbart. Den enda träffen som 

jag inte kunde åka på var Den gemensamma träffen. Vi åkte på Glasriket som blev en fin 

träff. Det enda man kan klaga på är antalet deltagare på träffarna. Är man många som 

kommer så kan man göra lite andra saker. Ibland måste man vara minst 25 till 30 perso-

ner för att ordna vissa delar. Vi vill att träffarna skall vara så trevliga som möjligt så att ni 

kommer. Man börjar på att fundera hur många träffar skall vi ha under 2019. Det finns två 

träffar som kommer att ligga på samma ställe varje år och det är Höstmöte i Tingsryd och 

Årsmöte på Jägersbo camping. Nu är det snart midsommar och då hoppas jag att alla får 

det trevligt. Efter det så har vi Nordiska träffen som Polar West ordnar i år. Det är samma 

sak där att antalet deltagare är för dåligt, så man var tvungen att göra vissa ändringar i 

programmet. När den träffen är över så har många en fin semester att se fram mot. När 

hösten kommer så är det tid för vildmarksträffen i Småländska skogarna. Inbjudan till den 

träffen finns med i denna tidning. Vi hoppas på stort deltagande. Sedan så avslutar vi 

med Höstmötet i Tingsryd och där har jag beställt 15 platser men jag vill ha fler vagnar så 

att jag kan ändra till 20 vagnar. Kom på våra träffar och ha roligt samt lära känna 

varandra.  

Glöm inte bort att vi arbetar på Elmiamässan. Det finns 1 st biljett kvar till Polar byn. 

 

Nu får alla ha en trevlig Midsommar och semester. 

Polar Club Syd 

Ordf Sven Matsson 
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I Dorotea som ligger i södra Lappland finns Svenska Tält Dorotea AB, vår trivsamma och 

moderna tältfabrik med 20-talet anställda. Här har vi tillverkat förtält och tillbehör till Ditt 

campingliv i över 30 års tid. Det innebär att vi tar tillvara på all den kunskap och de fördelar 

som ett familjeföretag har i form av personlig och hög servicenivå, ansvarskänsla, flexibilitet 

och strävan efter långsiktiga goda relationer. 

Vi är den enda tillverkaren av förtält i Sverige, ja faktiskt i hela Norden och vi tänker aldrig 

flytta vår produktion till låglöne- länder. Det är ett val som gynnar våra produkter och som 

gynnar Dig. 

Välkommen till WiMA FRITID 
Hos oss finns många nya POLAR samt begagnade vagnar i mycket fint skick. Det mesta 

visas inomhus. Tillbehörsbutik med delar av Kama Fritids stora sortiment. Verkstad för ser-

vice och reparationer. Välkommen att besöka oss! 
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Glasriket 2018 

Hälsn.  
 

Tommy Truedsson  
 
Rapport från 

Polar Club Syds Glasriketträff den 15 - 17 juni 2018 i Boda 
Glasbruk  
 
Redan på torsdagen den 14 juni anlände Polar Club Syds 
ordförande, Sven Matsson och Åsa Lundahl till Boda Glas-
bruks camping tillsammans med ytterligare 2 vagnar. Margoth 
Bernhardsson och Clas-Göran Jönsson samt Tommy och 
Birgitta Truedsson. 
 
Fredag 15 juni 
Officiell ankomstdag. På kvällen var alla samlade av de som 
var anmälda och inte drabbats av förhinder. Totalt var nu 6 st 
Polar-vagnar samlade för helgens träff. (Pirkko och Lars An-
dersson, Britt-Louise och Sven Nilsson samt Katarina Svens-
son och Torsten Nilsson) 
Detta är tyvärr ett så lågt deltagarantal att det ursprungliga 
programmet helt måste arbetas om. 
Surt för de som kommit till träffen men förståeligt då vi inte 
rår över olika saker som påverkar oss. 
Gemensamt diskuterades lördagens förändrade program 
fram. 
 
Lördag 16 juni 
Det fina vädret mötte oss även på lördagmorgonen. Efter en 
lugn o behaglig start med frukost vid respektive husvagn begav 

vi oss till Skrufs Glasbruk. Ett sortiment av vardags- respektive 
“fint" glas mötte oss i shopen. 30 % rabatt lämnades på 
klubbmedlemmars inköp idag. 
Vidare till Skrufs Vildmarkscamping där vi fikade (intog med-
havda mackor mm). 
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Vi kollade på campingen och stugan med badtunna för 12 - 15 
pers. 
Så tillbaka till campingen och aktiviteter så som var och en öns-
kade. Några besökte glasbruket, några Luffarmuseum och andra 
bara tog det lugnt. 
Kvällen samling i en lokal en bit ifrån campingen innehöll mat 
(grillat mm), tipsrunda (Pirkko satte flest “kryss" för kvällen och 
blev tipsrundans vinnare) och så följde avslutande fika. 
Inkassering av deltagaravgiften för denna träff gjordes i sam-
band med fikat.  
Träffavgiften sattes till 20 kr / vagn, efter avräkning för anslag till 
träffvärdarna från klubben. 
Det förändrade programmet till trots var det nöjda träffdeltagare 
som framåt kvällen drog sig 
tillbaka i vagnarna. 
 

Söndag 17 juni 
Frukost intog deltagarna vid sina vagnar. 
Sedvanlig avslutningshälsning genomfördes vid kl 10. 
Polar Club Syds träff - Glasriketträffen - är med detta avslutad. 
 
Ett stort tack till er som kom till Boda Glasbruk och gav oss 
en trevlig och minnesvärd helg. 
 
Birgitta och Tommy Truedsson  
Lessebo  (men snart Grödby i Bromölla kommun) 
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Lödde Husvagnar är ett ständigt växande familjeföretag med över 29 år i branschen bakom 

sig. Företaget har successivt vuxit med åren och är idag ett företag med gott renommé och 

det tackar vi alla våra nöjda kunder för. Företaget har idag 10 anställda. 

Förutom försäljning av nya och begagnade husvagnar/husbilar erbjuder vi också auktorise-

rade verkstadstjänster. Vi servar och reparerar alla typer av objekt och skador. Vi kan också 

erbjuda gasol- och fukttest, service inför besiktning eller annan form av underhåll. 

Till detta har vi även en stor välsorterad tillbehörsbutik, KAMA fritids-butik och ett stort reserv-

delslager. Här hittar du det mesta du behöver för husvagn och husbil. 

Ditt förtält hittar du också här. Vi säljer Isabellas, Venturas, ET-Tält,Inaca och Svenska Tält 

välkända och högkvalitativa förtält. 

Välkomna till Tingsryd Resort 

Nära till allt. Tingsryd Resort erbjuder en modern semesteranläggning 

med fokus på kvalité god service och spännande upplevelser som blir till härliga minnen för 

livet. Vare sig du vill ha lugna lata dagar eller fylla dem med äventyr. 

Campingsemester med barnen, konferensdagar med firman eller en avslappnande spa-

upplevelse med bastu och jacuzzi. Vi har alltid något att erbjuda, året runt. 

http://www.tingsrydscamping.se/
http://loddehusvagnar.se/index.php
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Husvagns-Expo i Bromölla AB 

Hasse Karlsson och Eddie Dolata grundade Husvagns-Expo i 

Bromölla AB 1978. Företaget har vuxit under åren och är idag 

ett av Sveriges ledande husbils- och husvagnsföretag med en 

omsättning på ca 120 miljoner kr om året med god lönsamhet. 

År 2004 fick Husvagns-Expo Bromölla även högsta kreditvär-

dighet i soliditetskreditratingsystemet Trippel A som år efter år 

har upprepats av Dun & Bradstreet. 

Företaget är återförsäljare för husvagnarna Polar, 

Knaus, Weinsberg, Dethleffs och Hobby samt husbilarna 

Dethleffs, LMC, Bürstner och Sunlight. Vi har alltid ett stort ut-

bud av nya och begagnade husvagnar och husbilar. Vi har 

även service och utför täthetskontroller av Eura Mobil husbilar. 

I dag har vi utställningshallar, tillbehörsbutik, kontorsrum och 

verkstad på totalt ca 3000 kvm. 

Välkommen till oss för en rundtur! 
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Rapport från resan till träffen i Glasriket 

Sven och Åsa började resan den  11 juni med att 

åka till Alvesta och ordna bromsarna på vagnen 

hos Kämpes.  

 

 

Efter det så fortsatte resan till Öland där vi tog in 

på Mölltorps camping (270kr med el per dygn) 

vädret var mycket bra 21° varmt..   

När vi var klara med uppställningen så tog vi det 

lugnt resten av dagen. 

 

Den 12 juni så åkte vi till Skarlöv  (Nordqvists 

Nötkött) och köpte grönpepparsalami för 100 kr 

st. Den får inte förvaras i kyl.   

Vädret var bra 19° varmt och halvklart. 

På kvällen var det tid att grilla som vanligt när 

man är ute med husvagnen. 

Den 13 juni så tog vi en liten tur norr ut på Öland. 

På kvällen så var vi och hälsade på Katarina och 

Torsten. Det var en mycket trevlig kväll. 

Vädret var halvklart 19˚ varmt. 

 

Den 14 juni var det tid att lämna Öland för denna gång. Vi åkte nu mot Boda där vi 

skulle ligga på en liten camping 140 kr/dygn med el. Vi var framme vid 12 tiden på 

dagen. Vädret var mycket bra  20° varmt och halvklart men inget regn. 
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 När vagnen var på plats så tog vi en promenad 

in i byn. Vi gick in på  luffarmuseum och tittade. 

Där fick man se en film som varade i nästan en 

timme om en luffare. Den var mycket intressant 

att se. Inträdet var 50 kr/person. 

Sedan så gick vii över gatan till glasbruket där 

vi fick se lite glasblåsning samt en förtitt på ut-

ställningen som skulle öppna på Lördagen. 

 

 

 

         

Det var mycket intressant att gå och             

titta på allt glas som fanns . 

Den 15 juni så tog vi en tur till Kosta. Vi var inne 

och tittade på allt. Det var glasblåsning, dom 

gjorde små huven som kostade strax över 

2000kr st att köpa. Det var massproduktion av 

dom.  

 

Senare på dagen så åkte vi till Målerås Glasbruk 

Man fick inte fotografera men jag hann ta ett foto. 

Det var mycket intressant att gå och titta på. Se-

dan åt vi en god måltid i resturangen. Det var 

ingen glasblåsning på gång. Man arbetade med 

att göra plattor till Barnens lekplats.   
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16 juni så åkte vi till Skrufs glasbruk och tittade. 

Hyttan var ej igång. 

Det var mycket att titta på samt så fick vi 30% ra-

batt på det som fanns i butiken till försäljning. 

 

 

 

 

 

När alla var klara med sitt handlande så åkte vi vidare till Skrufs Vildmarkscamping 

där vi intog en frukost som värdparet har ordnat 

 

 

 

 

 

När vi var klara så åkte vi tillbaka till campingen. På kvällen grillade vi och intog en 

gemensam måltid. Vi fick hyra en lokal för 300 kr som vi kunde använda. Det var 

väldigt mycket med knott på kvällarna. Träffen var mycket trevlig. Det är synd att det 

inte finns flera som är intresserade av Glasriket för det är mycket att se. 

Tack till Tommy och Birgitta som ordnade denna träff. 

Sven Matsson och Åsa Lundahl 
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Välkommen till vildmarksträff i skogarna i Småland. 

Här kan man träffa på skogens vilda djur som Helge älg Mygg o Knott och den stora 

polar Björnen (Jesper). 

Program. 

Fredag:  Kl.12:00 Ankomst till Groeryd.  

Kl. 18:00 Äter vi gemensam (Vildmarksplanka) vid Ranchen (Röda 

gården) Kaffe och the efter maten. 

Egen dricka medtages. 

Lördag: Kl. 08:00 Djungel jympa (anmälan på fredag) 

Kl. 10:00 Safari runda i skogen, som avslutas vid sjön med möjlig-

heter för att bada o fiska. 

Mellan kl 12:00 – 13:00 äter vi lunch på egen hand. 

Kl. 13:00 Har vi avgång till Torpas Museum inträde ca 50 kr/person, 

det finns möjlighet för att köpa fika till självkostnadspris.  

 Kl. 16:00 Träffas vi för 5 kamp, vid röda gården. ( Alla kan delta) 

 Kl. 18:00 Gemensam grillning, var och en har med eget till grillen samt dricka. 

Söndag avslutad träffen Kl. 12:00 men ni som vill kan stanna kvar. 

Anmälan senast den 1/8 till Jesper 0706332956. 

Allergier anmälas till Anja 0706962132. 

Det finns tillgång till Laddström och Toa 

GPS position  N 56´38.249´    E 013´35.500´ 

VÄLKOMMNA TILL OSS 

Anja & Jesper 

Äntligen Vildmarksträff 

17 – 19 Augusti i Groeryd 
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Kämpes husvagnsservice i Alvesta är kun-

nig inom sitt område. Gör mycket bra ar-

bete. Utför gasol och fukttest. 

Året var 1989 och Roman, som äger och driver Däckbytarna i Helsingborg, köpte upp före-

taget som skulle bli stadens pålitligaste bilserviceverkstad. När Roman köpte upp Däckby-

tarna låg verkstaden på Berga industriområde men på grund av omfattande expansion 

tvingades man flytta verksamheten ganska snart. Sedan har man fått flytta den ytterligare 

en gång, återigen på grund av ett behov av mer plats. Sedan 2001 finns Däckbytarna på 

Landskronavägen 26 i Helsingborg 
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Höstmöte den  5  - 7 oktober på Tingsryds Resort 

Höstmötet kommer att förläggas till  

Tingsryds Resort. Det är samma helg  

som det är skördemarknad. Vi kommer 

att ha mötet på lördagen kl 10,00 

så att man kan besöka Börjes på dagen. 

 

När man ankommer på fredagen så  

träffas vi på kvällen. För att intaga  

något tillsammans.  

 

Lördagen har vi ett medlemsmöte, 

sedan tar vi en tipspromenad i det 

fina området samt ett besök uppe i byn. 

På kvällen är det tyrolerafton i  

resturangen där vi har bokat 30 platser. 

Campingen kostar 400 kr med el fredag till söndag. Man får 

betala för duschen.  

Inkörning till träffen är fredag avslutning söndag 

Vi hoppas på många vagnar till träffen.  
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Kommande träffar och möten 

18—22 Juli Nordiska träffen 

17—19 Aug Vildmarksträffen 

  Styrelsemöte 

5—9 Sep Elmia 

5—7 Okt Höstmötet Tingsryd (Bokat 15 platser) 

22—24 Februari 2019 Ullared 


