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Polarbladet 
December 2018 

Medlemsavgift för 2019  

Avgiften är 200 kr/vagn. 

Betalas in på bankgiro 5846-669. 

Märk betalningen med ert medlems nr. 

Betalningen skall vara klubben tillhanda 

senast den 28 jan 2019 

Det kommer inga fakturor, bara denna på-

minnelse.  
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Ordförande har ordet 

Nu närmar vi oss slutet på 2018. Det har varit ett händelserikt 

år, med många träffar men dåligt deltagande. 

Det blev inget bad i Ullared detta året för man skulle renovera 

anläggningen. Det enda dom har gjort är att stänga av bastun.   

Vi började året med Årsmöte på Jägersbo camping. Det var 

mycket trevligt. Vi genomförde manöverkörning tillsammans 

med Caravan Club. På kvällen åt vi en buffé som Mattias ord-

nade till oss. Allt var mycket bra men dåligt deltagande på mö-

tet. Man skall tänka på att Årsmötet är det styrande möte i 

klubben. Där kan man framföra sina synpunkter och vara med 

och fatta viktiga beslut. Är man inte med så har man godtagit 

alla beslut som fattas på mötet. 

Tommy och Birgitta ordnade en träff i glasriket. Det var inte 

många som kom, men träffen var underbar.  

Det var några som åkte på Nordiska träffen som West ord-

nade. Den var mycket trevlig och bra arrangerat av West.  

Jesper och Anja ordnade en Wildmarksträff med bra delta-

gande. Träffen var så trevlig att deltagarna beslutade att de 

får göra om den 2019.  

Efter detta var det tid för Elmia. Det är svårt att sälja biljetterna 

så man måste vara ute i tid om man vill ha biljett. Om de inte 

säljs så måste vi sända dem tillbaka och minska antalet plat-

ser kommande år.  

Höstmötet var förlagt till Tingsryd. Det var bra deltagande på 

träffen samt på mötet.  

Nu tackar jag för 2018 och önskar alla ett gott 2019 
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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 gyn-

nar våra produkter och som gynnar Dig. 

Rapport från Nordiska träffen 

Vi kom till Ullareds bygdegård där vi 

skulle ha träffen. De kom och mötte 

oss och visade vart vi skulle ligga med 

vagnen. Det blev en trevlig kväll. På 

morgonen dagen efter så blev det vä-

sen med personalen på dagis. De var 

inte informerade om att vi skulle vara 

där. Myndigheterna och brandkåren 

kom så allt ordnade sig till det bättre. 

Nu fick vi mycket bra platser att stå på. 

Vädret var på vår sida så man kunde 

vara ute mycket. Det var ordnat med 

god mat och en mycket fin utflykt, Jag vill tacka Polar Club 

West för en fin träff. 
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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 service och reparationer. Välkommen att be-

söka oss! 

Bilder från Nordiska träffen 
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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 Glasbruks 

camping tillsammans med ytterligare 2 vagnar. Margoth Bern-

hardsson 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) 

Lördag 16 juni 

Efter en lugn o behaglig start med frukost vid respektive hus-

vagn begav vi oss till Skrufs Glasbruk. Vidare till Skrufs Vild-

markscamping där vi fikade (intog medhavda mackor mm). 

Söndag 17 juni 

Frukost intog deltagarna vid sina vagnar. 

Sedvanlig avslutningshälsning genomfördes vid kl 10. 

Polar Club Syds träff - Glasriketträffen - är med detta avslu-

tad. 

Ett stort tack till er som kom till Boda Glasbruk och gav 

oss en trevlig och minnesvärd helg. 

 

Birgitta och Tommy Truedsson  
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Inbjudan till bad i Ullared den 22–24 feb 
2019. 

Anmälan skall göras till 
polarclub-
syd@gmail.com senast 
den 30 nov. Detta med 
anledning att jag vill ha 
möjlighet till avbokning 
om det behövs eller ju-
stering av bokningen. 
De har inte renoverat 
anläggningen ännu. Det 

skall i framtiden byggas en ny badanläggning, så vi får ingen bastu. 

Skall man med så boka snabbt vi kan bara ta 12 vagnar totalt det 
motsvarar 13 för jag har en stuga bokad också. 
Kostnaden för badet och campingen blir ca 650 kr/vagn sedan har vi 
kostnader för mat men det bestämmer var och en sitt eget. 

Förslag på program kan vara följande 
 
Fredag: Vi träffas kl 
18,00 och går till Harrys 
och äter något tillsam-
mans. Jag tar reda på 
vad de kan erbjuda så vi 
kan förbeställa. 
 
Lördag: Kl 19,00 har vi 
badet och då skall vi 
vara vid badtunnorna. 
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Vi har bad och grillkåtan. Bastun fungerar inte men det gör inget 
denna gången. Vi kommer att grilla korv som alla kan äta. 
Söndag: kl 10,00 avslutar vi träffen. 

Anmälan innebär att man sänder ett meddelande till polarclub-
syd@gmail.com 
Det är bindande anmälningar som gäller. De som anmäler sig och 
inte kommer, debiteras för kostnaden. 

Alla betalar sin campinavgift när man checkar in. 

 

Sven Matsson 
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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 auktoriserade 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 reservdelslager. 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. 

http://loddehusvagnar.se/index.php
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Polar Club Syd kommer att ordna Påsk 
träffen 2019. 

Det blir i Torpa Bystuga Torpa. Det är där vi var på museum när man var på 
Wildmarksträffen. 
Preliminärt program ser ut som följande. 
 
18/4 Inkörning från 15,00 
 
19/4 Inkörning fram till 13,00 Kl 14,00 invigning av träffen  kl. 18,00 Äter vi 
gemensamt i lokalen, mat ingår i träffavgiften. Dricka medtages. 
 
20/4 kl 08,00 – 10,00 Frukost. (2 frallor per person, div pålägg, ägg, fil, 
flingor, kaffe eller te.) 
Från kl 11,00 fram till 16,00 Någon form av aktivitet. 
Kl. 18,00 Serveras det en Påsk buffé i lokalen egen dricka medtages. 
 
21/4  kl 08,00 – 10,00 Frukost. (2 frallor per person, div pålägg, ägg, fil. 
Flingor. kaffe eller te.) 
Från kl 11,00 Någon form av aktivitet.  kl 18,00 samlas vi i lokalen och äter 
gemensamt alla har sin egen mat med sig. 
 
22/4 kl. 10,00 Avslutning av träffen. 

Kostnad för träffen beräknas till mellan 500-600kr/vagn om vi får 20 vag-
nar. 

Vad får man för pengarna? 
1. Lokal hela Påsken  2. Dusch och VC. 3. 2 st. fru-
kost. 4. En måltid samt en Buffé.  4. Vi ordnar kaffe 
på någon dag med en liten kaka. 5. Laddström 

Har man någon form av allergi eller inte kan äta 
viss mat så meddelar man det vid anmälan. 
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Inbjudan till Påsk träff—Gemensamma träffen 

18/4 — 22/44 

Torpa Bystuga 

Polar Club Syd bjuder härmed in till en Påsk träff samt Gemen-

samma träffen i Torpa.  Den 18/4—22/4—2019 

Vi bjuder in alla klubbar i Sverige och Danmark till träffen. Nu 

hoppas vi på stort deltagande. Träffen beräknas på minst 20 

vagnar. Varje klubb samlar in uppgift på vilka som tänker 

komma och sänder in en lista till Polar Club Syd på adressen 

polarclubsyd@gmail.com  senast den 10 feb-2019. 

Vi vill ha in namn samt e-post adress så att vi kan sända ut in-

formation om det är något speciellt. 

Priset kommer att ligga runt 500-600kr vagn.  

Om pengarna räcker så skall vi försöka ordna en buss för vår 

utflykt.  

Nu hoppas vi på stort deltagande.  

Polar Club Syd 

Styrelsen 

https://www.bing.com/images/search?q=p%c3%a5skbilder&id=EE7461DF139F49E0065C98C85B42B5E0D073CFA5&FORM=IQFRBA
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Bilder från 40 års jubileum i Danmark Polar Club Öst 
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Polar Club Öst  40-års jubileum i Danmark 

Polar Club Öst fyllde 40 år. Det skulle vi fira. Det var 4 vagnar 

från Sverige som åkte över till Danmark. 

Det kostar för oss Svenskar att åka över men det får man ta. Vi 

betalade inget för maten på Lördagen så då blir träffen inte så 

dyr.  

Vi kom till campingen på fredagen och blev mottagna av våra 

Danska vänner. Vädret var inte det bästa så man blev i någon 

vagn och umgicks. Lördagen började kl 10,00 med invigning av 

träffen. När flaggan var hissad gick vi in i lokalen som var reser-

verad för oss och tog en liten en som man brukar göra i Dan-

mark. Man har fått många priser som man lottade ut till deltagar-

na. När allt detta var gjort så var det fria aktiviteter fram till 18,00 

då vi samlades på en restaurang för att intaga en trerätters 

meny. Man fick dricka så mycket vin man ville till maten.  

Efter maten blev det kaffe och en kaka samt dans fram till mid-

natt. 

Om man tittar på antalet medlemmar i klubben så var det bra att 

ca 73% av medlemmarna var på träffen. 

Jag vill tacka Polar Club Öst för en trevlig träff. 

Sven Matsson 

Ordförande 

Polar Club Syd 
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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 lön-

samhet. 

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 

utbud av nya och begagnade husvagnar och husbilar. Vi har 

även service och utför täthetskontroller av Eura Mobil husbi-

lar. 

I dag har vi utställningshallar, tillbehörsbutik, kontorsrum och 

verkstad på totalt ca 3000 kvm. 

Välkommen till oss för en rundtur! 



15 

Nära till allt. Tingsryd Resort erbjuder en modern semesteranläggning 

med fokus på kvalité god service och spännande upplevelser som blir till här-

liga minnen för livet. Vare sig du vill ha lugna lata dagar eller fylla dem med 

äventyr. 

Campingsemester med barnen, konferensdagar med firman eller en avslapp-

nande spa-upplevelse med bastu och jacuzzi. Vi har alltid något att erbjuda, 

året runt. 

Rapport från höstmötet. 

Vårt höstmöte var förlagt till Tingsryds Resort den 5-7 okt.  

Vi var 15 vagnar på denna träff. Deltagandet var mycket bra. 

På fredags kväll samlades vi i lokalen och gick ut på altanen 

och grillade det man ville äta. Det var en underbar kväll. 

Lördag var det tid för ett höstmöte. Man diskuterade hur vi 

skall få in information till hemsidan och tidningen. Det bestäm-

des att medlemmarna skall sända in information till styrelsen. 

Man diskuterade att det skall utses en grupp som kan ha kon-

takt med medlemmarna och höra vad de tycker.  

På kvällen samlades vi i resturangen där vi åt en gemensam 

måltid med bra underhållning.  

Campingen kostade 200 kr/dygn träffavgiften var 50 kr/per el-

ler köpa lotter för 50 kr/per.  

Tack för ett bra höstmöte.  Sven Matsson 

http://www.tingsrydscamping.se/
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Hej vi tänkte dela med oss några bilder från vår favoritcam-

ping Gustavsvik i Örebro. De har en del öppet just nu som 

ligger närmast den stora badanläggningen. Vi gillar den 

campingen eftersom alla servicebyggnaderna är helt fantas-

tiska. Duscharna var så härligt varma i lokalen nu i höstrus-

ket. Vi har tillbringat 3 nätter v 45. Det kostar lite att bo där 

och allra mest i högsäsong men nu var det 350: / natt och 

det är värt varenda krona. 

Katarina & Thorsten 



17 

Kämpes husvagnsservice i Alvesta är kunnig inom sitt område. 

Gör mycket bra arbete. Utför gasol och fukttest. 

Har du inte varit på Ugglarps camping  
så kan vi rekommendera den. Naturligtvis nära till havet.  
Mvh Jesper 
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Årsmöte 2019 

Det kommer att undersökas om vi kan lägga års-

mötet på Jägersbo camping. 

Jag skall ta ett samtal med Mattias och se om vi 

kan ha samma upplägg som 2018. Det är tänkt 

att vi kommer att ha manöverkörning även detta 

året. Man behöver träna inför kommande säsong. 

Har man inte kört på vintern så är det bra övning-

ar som man erbjuds. Det kan hända att vi får in-

formation om däck och fälgar samtidigt. Jag vet 

att det finns mycket motstånd till manöverkörning-

en, men det är bättre att göra fel där än i trafiken. 

Ingen är världsbäst på något.  

Det är planerat för ett årsmöte samt ett medlems-

möte. Sedan är det tänkt att klubben bjuder på en 

supé till en kostnad av 50 kr/person. 

Reservera helgen den 5-7/4-2019 Jägersbo cam-

ping Höör. 
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Wildmarksträff 2019 

Anja och Jesper hälsade alla välkomna till Wildmark-

sträffen 2018 och den blev så uppskattad att alla vill 

ha den även 2019. Anja och Jesper har lovat att de 

kommer att ordna den även 2019 med hjälp av ett 

par till. 

Den kommer att förläggas till Groeryd samma plats 

som 2018. 

Jesper har satt sig på bänken för att fundera på vad 

träffen skall innehålla.  

Träffen kommer att äga rum den 9-11 aug 2019 

Reservera nu denna helgen. 
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Året var 1989 och Roman, som äger och driver Däckbytarna i Helsingborg, 

köpte upp företaget som skulle bli stadens pålitligaste bilserviceverkstad. 

När Roman köpte upp Däckbytarna 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 Lands-

kronavägen 26 i Helsingborg 

Trafiksäkerhet. 

När man lägger på däck på sin bil så skall man vara noga med 

vad man lägger på. Det är den billigaste livförsäkringen som 

man kan skaffa sig. Nya däck kostar pengar, de är inte billiga. 

Man kan säkert köpa billiga däck från Korea, men de är inte 

gjorda för vårt klimat.  

Däckbytarna är måna om sina kunder, de är lite dyrare på 

däcken men det är kvalité på det som de säljer.  

Om jag har tur så kommer de att närvara på vårt årsmöte och 

informera om däck och fälgar.  
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Träff på Öland den 10-12 maj 2019 

Katarina & Thorsten vill ha en träff på 

Öland. De kallar den för Ölands fyrar. 

 

Vi kommer att ligga på Eriksöre camping 

som vanligt. 

Det blir ett besök i Thorstens 

verkstad och provköra han trakto-

rer. Här ser man Tommy Åström 

som skall ta en tur. Åsa & Mari-

anne ser intresserad ut. 

 

Det  är fyrens helg på Öland denna perioden så vi får se 

vad de planerar.  

Reservera denna helgen för 

Öland är trevligt. 

Inbjudan kommer ut senare på 

hemsidan. 

Välkomna. 
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Lite gamla bilder 

   

Alvesta 2011 

Bakken 2017 

Alvesta 2011 

Rökeriträffen 

Dorotea 2014 
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Medlemsavgift 

Medlemsavgiften är 200 kr/vagn per år och skall 

vara inbetald till Polar Club Syd senast den 31 jan 

2019.  

Det kommer ingen faktura i år utan alla får besked 

via hemsidan samt via er e-post. Det är viktigt att 

man har anmält sin e-post till klubben. Vill man ha 

tidningen i pappersformat så kostar det 100 kr extra 

per år. Betala till bankgiro 5846-6699 

De som inte har betalt den 1 feb 2019 kommer att 

tas bort i medlemslistan. 

Hur blir man medlem. 

Man kan gå in på vår hemsida (polarclubsyd.se) och där 

anmäla sig till klubben. Eller så kan man sända ett med-

delande till polarclubsyd@gmail.com. Medlemsavgiften 

är 200 kr/vagn samt 100 kr i inträdeskostnad första året. 

Klubben har många träffar varje år där vi försöker att 

göra det så billigt som möjligt. Allt är till självkostnads-

pris. Den som ordnar en träff, försöker att förhandla fram 

bra priser på campingen. Ibland hjälps vi åt och lagar 

mat för att hålla kostnaden nere. Vi umgås och har det 

trevligt. 
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Styrelsen önskar alla medlemmar och sponsorer en  

GOD JUL samt ETT GOTT NYTT ÅR 

Sven Matsson,  Jesper Sevaldsen, Pirkko Andersson, 

Ingemar Svahn, Gunilla Nilsson och  Annika Nilsson 

 


