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Ordförande har ordet 

Nu har vi kommit in på ett nytt campingår. Det har varit ett 

turbolent år 2019. Arbetet i styrelsen har inte varit friktions-

fritt. Jag som ordförande tog ett uppehåll en kortare tid för att 

det fungerade inte bra i styrelsen.  

Det behövs in lite yngre personer i styrelsen. Man kan öka 

antalet suppleanter så att dom som vill ska få en chans att 

prova på styrelsearbetet. Vi har ett stort område som våra 

medlemmar kommer ifrån. Det är från södra Sverige upp till 

Stockholm samt Göteborgs området. Sedan har vi medlem-

mar i Danmark, men dom får inte ha någon post i styrelsen. 

Nu ser jag framåt mot ett fint 2020 med några goda träffar. 

Vi har en i Danmark på Prästö. Det är 8 från Sverige och 5 

från Danmark som kommer.  

Dom som jobbade på Elmia har haft en träff på Tingsryds Re-

sort. Den var mycket givande. 

Är det något som man tycker är fel med klubben så kom till 

styrelsen med det. Alla i styrelsen måste veta vem som har 

synpunkter så att man kan rätta till det. 

Nu önskar jag alla ett fint 2020 

Jag önskar alla medlemmar och sponsorer en Glad Påsk. 

 

Avgående Ordförande 

Sven Matsson 
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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! 
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RAPPORT Ang. Elmia 

Information om Elmia 2020.  

De skall påbörja utbyggnaden av hallarna under detta 

året. Det medför att alla byar kommer att tappa några 

platser var. Under förutsättning att man behandlar alla 

lika. Det får vi se när vi kommer fram. Det är Smålands-

sektionen som är inblandad i det hela. Vi hoppas att 

man är så pass rakryggad så det blir rätt.  Dom vill ha en 

mycket bestämmande roll. Vi kommer dit som vanligt på 

lördagen innan mässan för att tvätta vagnarna samt 

bygga montern. Det är 8 vagnar från syd som är där. 

Mässan öppnar på Onsdagen och då tar vi emot er som 

vanligt. Ni får då bandet och information från oss vad 

som gäller.  

Vi som skall arbeta på Elmia 2020 har haft en träff på Tings-

ryds Resort och gått igenom vad som gäller. Vi har planerat 

arbetsschemat för alla. Sedan har vi olika förslag vad som 

kommer att hända i Polar byn. Vi försöker att komma med nå-

gon överraskning. Det är totalt 16 personer från Polar Club 

Syd som är inblandade i arbetet. Vi jobbar där i 9 dagar. Ing-

en kontant ekonomisk ersättning utgår. Endast biljett och mat 

samt dricka. 

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 gyn-

nar våra produkter och som gynnar Dig. 
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Gemenskap utan vagn 

Lördagen den 25 jan 2020 var vi 6 st från Polar klubben samt 

två utanför klubben som åkte och såg Arlövsrevyn. 

Vi har varit två par några år som har gjort detta. Det har varit 

mycket trevligt. Nu var det sista året för Arlövsrevyn. Det kan 

man bara beklaga. 

Det var en trevlig kväll, även om det inte blev som tänkt. Ef-

ter revyn brukar vi gå ut och äta på en restaurang, men den 

var stängd hela januari i år. Så vi skildes efter revyn. 

Vad gör vi nästa år. 

Tack för en trevlig kväll 

Sven Matsson   

Bad  

Normalt så brukar jag boka bad i Ullared vecka 8. Det är all-

tid svårt att få reda på vilka som kommer och sedan tycker 

man att det är dyrt. Så jag slutade med att boka för klubben. 

Men jag har bokat separat för mig och några andra. Det är 

problem att boka tunnorna för den nya anläggningen är inte 

klar. 

Bilder från 2010-02-26. 

 

Utsikten från badanläggningen 
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Detta året så var det mycket 

snö. 

Så här kan det se ut när det  

är snö. 

Så här såg infarten ut för 10 år 

sedan. 

Det är här till höger som den nya 

badanläggningen kommer att 

ligga. 

 

Finns det intresse så kommer jag att boka den nya anlägg-

ningen 2021 om priset är det rätta. Om någon annan vil ta 

hand om badet så är det bra. 

Bilder från 2020-02-21 

 

Här byggs det 12 nya badtun-

nor. 

Bastu och omklädningsrum 

 

 

Här byggs det en ny restau-

rang för 150 personer 
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Dessa bilder kommer att för-

svinna inom 1 år. Badtunnorna 

stängs i sommar 2020 

 

 

 

Det enda svaret man får när man frågar om dom nya badtun-

norna är att dom öppnar i sommar någon gång. Jag vet att de 

gamla badtunnorna kommer att vara öppna till Maj månad 

minst. Det är mycket dålig information om hela Ullared. 

Ägarförhållandet har ändrats, så nu är det en person som äger 

allt. Det är nu bara ett bolag, inte uppdelat som det var förut. I 

sommar så kommer jag att kontrollera vad badet kommer att 

kosta, samt vad bastun kostar. Det blir ingen grillkåta att träf-

fas i vid den nya badanläggningen.  

Vi var några som badade denna helgen och det har aldrig varit 

så många vagnar och husbilar på campingen under dessa 10 

år som jag har varit där vecka 8. 

 

Den gamla anläggningen var bra, får se hur den nya blir. 

Sven Matsson 
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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 av-

slappnande spa-upplevelse med bastu och jacuzzi. Vi har alltid något att 

erbjuda, året runt. 

Restaurang Mårdslycke. 

Det är en mycket bra restaurang på campingen. Den är öppen mellan 

11,00-14,00. Måndag—Fredag se anslag på plats ang. Lördag—Söndag 

 

info@tingsrydresort.se 

www.tingsrydresort 
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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 
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Träff i Tingsryd Ang. Elmia 2020 

På fredagen den 31/1 anlände 14 förvän-

tansfulla polarägare för en planeringshelg 

inför Elmia. Efter att vi har kommit tillrätta i 

vagnar/stugor träffades vi i servicehuset där 

Sven gav en tillbakablick från Elmia 2019… 

vad var bra o vad kan förbättras. En trevlig 

kväll med ett gott gäng.  

Lördag morgon träffades vi kl. 9.00 och bör-

jade med frukost  o sen planering. Sven vi-

sade planeringen på stor skärm. Mkt redo-

visning o plane-

ring. Känns som det kommer o 

funka fint. Kl. 15.00 var det fika 

med Svens hembakta tiger-

kaka… god. Gunilla och Tommy 

åkte hem. Dom skulle ha golf-

tävling. Vilket vi hoppas gick 

bra. Förberedelser inför middagen påbörjades.  

18.30 blev vi bjudna på en ut-

sökt middag utav Keld o Char-

lotte.. Lillemor mätta o mkt nöjda 

med allt, rundade vi av kvällen 

med lite trevligt småprat. 

Söndag åkte vi hemåt. 

Stort tack alla för denna helg o alla bra åsikter o syn-

punkter. 

Vid pennan 

Lillemor Westerberg 
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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! 
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Kämpes husvagnsservice i Alvesta är kunnig inom sitt område. 

Gör mycket bra arbete. Utför gasol och fukttest. 

Nya medlemmar 

Lotta & Anders Hilding 

Marie & Håkan Andersson 

Jennie & Daniel Gullstrand 

Johanna Larsson & Mattias Öhrström 

Lise-Lotte & Lars Ekström 
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Träffar eller sammankomster 

Man kan ordna träffar eller sammankomster på olika sätt. 

Det kan vara en samankomst som bara några vill åka på 

där man kan ta med någon vän om man vill. Man kanske 

åker någonstans med en båt och har trevligt. Det kan vara 

någon revy som man vill gå på och kan vara flera så det 

blir lite roligare. Det kan vara någon film som några vill se, 

varför inte höra om det är fler som vill följa med och sedan 

gå och äta en god måltid tillsammans. 

Det finns mycket att göra men man måste planera och ha 

ett svar i god tid. Sedan så måste man betala vad det kos-

tar direkt så ingen skall ligga ute med pengar. 

 

Man kan åka till Bakken Det brukar 

vara trevligt. 

Vill man så kan man ligga på Råå 

vallar och ta bussen in till Knutpunk-

ten sedan båt och tåg till Bakken. 

 

Vi brukar möta våra danska vänner 

och har en trevlig dag tillsammans. 

 

 

 

Sven Matsson 



17 

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 träffar varje år där vi försöker att göra det så 

billigt som möjligt. Allt är till självkostnadspris. 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. 

Samarbetspartner 

Vi har många sponsorer som vi samarbetar med. Det 

finns några campingar som vi har avtal med, och dom 

försöker vi att använda i första hand när vi har träffar. 

Det finns några återförsäljare samt verkstäder som vi 

har kontakt med. Svenska tält har vi bra samarbete 

med.  

Medlemskort 

Medlemskort kommer att sändas ut samtidigt som 

kallelse till årsmötet kommer ut. Det är bara dom som 

har betalt in i tid som kommer att få tidningen med 

medlemsregister och stadgar utsända. 
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Dagordning Årsmötet 

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Parentation 

§ 3 Godkännande av dagordning 

§ 4 Mötets utlysande i tid 

§ 5 Fastställande av röstlängd 

§ 6 Val av: 

 a) Mötets ordförande 

 b) Ordförandes val av sekreterare 

 c) 2 st Protokolljusterare 

 d) 2 st Rösträknare 

§ 7 Kassarapport för 2019 

§ 8  Bokslut för 2019 

§ 9 Verksamhetsberättelse för 2019 

§ 10 Revisionsberättelse 

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 12 Budget för 2020 

§ 13 Val av: 

 a) Ordförande på 2 år    

 b) 1 st Ledamot på 2 år   

 c) 1 st Ledamot på 1 år fyllnadsval   

 d) 1 st Suppleant på 2 år  

 e) 1 st Revisor på 2 år   
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 f) 1 st Revisor på 1 år fyllnadsval   

 g) 1 st till valberedningen på 3 år 

 h) 1 st till valberedningen på 2 år 

 i)  1 st till valberedningen på 1 år 

§ 14 Inkommande skrivelser 

§ 15 Mötets avslutning 

Utdrag från stadgarna 

§ 5. MEDLEMS FÖRPLIKTELSER. 
1 mom. Lojalitet mot styrelsen och personer som utsetts att 
företräda klubben. Verka för klubbens sammanhållning och 
utveckling. 
 2 mom. Styrelsen skall bestå av 5 personer; ordförande, kas-
sör samt 3 ledamöter. Ordförande och kassör väljes på 2 år 
och avgår växelvis. 
4 mom. Två revisorer väljs för 2 år växelvis. 
6 mom. Valberedning lämnar förslag till styrelseledamöter, 
ersättare för styrelseledamöter samt revisorer som årsmötet 
sedan har att ta ställning till. Årsmötet kan lägga egna namn-
förslag. 
10 mom. Vid uppsägning av förtroendevald post, inlämnas 
skriftlig och undertecknad uppsägning. Uppsägningstid 3 må-
nader. 
§ 9. VALBEREDNING. 
2 mom. Föreslå ordförande som skall leda årsmötet. 
3 mom. Valberedning väljs av årsmötet. 1 på 1 år, 1på 2 år 
samt 1 på 3 år. 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Styrelsen för Polar Club Syd kallar alla medlem-

mar till klubbens ÅRSMÖTE den 4 April kl 10,00 i 

Grottbyns Camping Höör. 

Grottbyns camping ligger vid djurparken i Höör, infart 

till campingen från djurparkens parkering. 

Styrelsen ordnar samtidigt en träff från fredag till sön-

dag för dom som vill. 

KALLELSE till medlemsmöte.  

Styrelsen kallar alla medlemmar till ett medlems-

möte efter årsmötet. 

Dom som vill komma på fredag och stanna till sön-

dag anmäler sig till Jesper Sevaldsen på  

svjesper@hotmail.com eller SMS 070-63 32 956 

senast den 23 mars. 

Det är bra om man anmäler sig även om man bara 

skall vara med på mötet. 


