
1 

Polarbladet 
 2020 



2 

Förtroendevalda 

Ordförande.  Sven Matsson  0706-01 50 21 

Vice Ordförande  Jesper Sevaldsen 0706-33 29 56 

Kassör   Ingemar Svahn 0705-83 67 85 

Sekreterare  Gunilla Nilsson  0762-09 68 24 

Ledamot   Sven-Erik Höst  0708-48 85 09 

Revisor    Sven Nilsson  0706-81 12 00 

Valberedningen  Tommy Truedsson 0708-31 09 10 

    Anja Sevaldsen  0706-96 21 32 

    Tua Höst   0708-53 45 55 

Detta är dom som jobbar i styrelsen just nu. Det saknas en 

suppleant samt en revisor. Efter som vi inte har kunnat ge-

nomföra vårt årsmöte i rådande stunder så försöker vi att 

hålla föreningen igång. Nu måste vi hjälpas åt så att allt 

fungerar. 

 

Sven Matsson 
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Ordförande har ordet 

Nu har vi kommit fram till den 1 Maj 2020. Det händer inte 

mycket i föreningen just nu, detta med anledning av Covid-19 

Arbetet i styrelsen går vidare så gott som det kan göras. Vi 

har haft möte via telefonen. Men snart måste det bli ett möte 

där vi träffas.  

Tittar man på medlemsantalet så har vi tappat några men det 

har kommit in nya medlemmar, så vi ligger ungefär på samma 

antal som 2019.  

Det blir svårare att skriva när vi inte har någon större aktivetet 

i klubben. Årsmötet fick vi ställa in och planerar det i Aug. 

Träffen i Danmark på Prästö är flyttad till 2021. 

Den Nordiska träffen är inställd. Nu väntar man på besked hur 

det blir med Elmia. 

All information om träffar och sammankomster kommer att 

meddelas på Hemsidan.  

 

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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Kristi himmelfart Træf  

i Præstø, Danmark 2020 

Onsdag d. 20. maj til Søndag d. 24. maj 2020 

 
På Præstø Camping  Spangen 2, 4720 Præstø, Danmark Telf. +45 

55 99 11 48. 

 OBS! Sidste frist for tilmelding  1/2 2020

 Begrænset pladser, max 20 vogne 

Tilmelding er bindende. 

Overnatnings pris: 170,- DKK. pr. vogn 

pr. døgn med strøm. 

Træfgebyr 25,- DKK. pr. person 

Torsdag vil der komme en gruppe veteranbil 
ejere og køre os en tur i deres biler.  Hvilken 
mærker og modeller ved vi ikke i nu. 

Der er Fransk Forår i Præstø fra fredag d. 21/5 
– søndag d. 24/5.  Fre. & lør. kl. 10–18, søndag 

kl. 10- 16 

Det er et Internationalt marked med 

specialiteter fra hele Europa. Lokalt marked 
med råvarer og delikatesser, kunsthåndværk, design, 

fortovscaféer og musik. 

Der er gågade i Adelgade med åbne butikker og loppemarkeder 

rundt i byen. 

For børn underholder H.C. Andersens Verden på Torvet og Præstø 

privatskole i skolegården på Klosternakken 4. 

Der er også mulighed for at besøge strikke butikken Garnnissen Elin 

Nissen, Næstvedvej 41, 4720 Præstø. 

Tilmelding til: 

Sven Matsson  Tlf. +46 (0)70-601 50 21  

matsson22@msn.com  
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http://www.praesto-camping.dk/
http://www.franskforaarpraesto.dk/
http://www.franskforaarpraesto.dk/
http://www.hcandersensverden.dk/
http://praestoeprivatskole.skoleporten.dk/sp
http://praestoeprivatskole.skoleporten.dk/sp
https://garnnissen.dk/index.php?
mailto:matsson22@msn.com


6 

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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NORDISKA TRÄFFEN 

I N S T Ä L L T 
Detta är ett utdrag på skrivelsen från Polar Club 

Mitt. 

Först vill jag tacka för det fina arbetet som dom har 

gjort för att ha en träff som tyvärr blir inställd. 

 

//Det är med sorg i hjärtat jag är tvungen att med-

dela styrelsens beslut om att vi är tvungna att helt 

ställa in Nordiska träffen 2020 och även 2021. 

 
Anledningen till detta dystra besked är i grunden Coronan 

och Covid-19 som gör att det inte är möjligt att genomföra 

arrangemanget som planerat under 2020. // 

 

Man har gjort ett försök att boka Campingen till 2021. Men 

eftersom att Campingen skall säljas så fick man inte boka 

platsen till 2021.  

Skulle förutsättningar trots allt, ändras till det positiva, då har 

Polar Club Mitt möjlighet att starta upp hela paketet igen. 

 

Om man lyssnar på medlemmar så saknar dom denna träf-

fen. Vi hoppas på bättre tur 2022 i Danmark. 
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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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Styrelsen för Polar Club Syd vill 

önska alla medlemmar och spon-

sorer en trevlig Midsommar. 

 

Midsommar 
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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 



12 

Årsmöte och Medlemsmöte 

med en träff 

Styrelsen planerar för ett Årsmöte och medlemsmöte med 

en träff den 21—23 Aug på Tingsryds Resort. 

Nu hoppas vi att det är många som reserverar denna hel-

gen för en trevlig träff. Vi måste hålla vårt årsmöte så det är 

viktigt att ni kommer.  

Det kommer att reserveras 20 platser på campingen.  

Om ni har några önskemål så meddela det till styrelsen 

snarast för vi måste börja med planeringen. 

Vi skall försöka att få samma pris som vanligt på camping-

en. Sedan tillkommer det en liten träffavgift per/person. Det 

kommer att bli en enkel måltid på lördags kväll i den lilla lo-

kalen som vi brukar använda.  

Är det några synpunkter på detta så hör av er. 



13 

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. 

Kämpes husvagnsservice i Alvesta är kunnig inom sitt område. 

Gör mycket bra arbete. Utför gasol och fukttest. 
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RAPPORT ang. ELMIA 

Det finns inte mycket att rapportera just nu. Man får ingen 

information från Caravan Club överhuvudtaget. Det är olika 

besked när biljetterna kommer. Elmia har heller ingen inform-

ation ute. Det enda man vet är att Lastbilsmässan som är tre 

veckor innan Husvagnsmässan är redan inställd och flyttat till 

2021. Det diskuteras även om att Husvagnsmässan i Norge 

som är veckan efter skall ställas in? 

Vi hoppas att det inte ställs in utan att vi kan få en träff i år. 

När jag vet något mer så hör jag av mig till alla som har bokat 

och betalt sina biljetter. 

 

Sven Matsson 
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Ny medlemmar. 

Styrelsen hälsar följande nya medlemmar välkomna till  

Polar Club Syd 

Marie & Håkan Andersson 

Jennie & Daniel Gullstrand 

Viola & Leif Gustavsson 

Johanna Larsson & Mattias Öhrström 

Lise-Lotte & Lars Ekström 

Madeleine & Johan Salomonsson 

Nu hoppas jag att vi snart kan ses på någon träff eller bara 

träffas på en camping. 
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Allmänna råd   

Det bästa sättet att skydda sig själv och sin om-

givning från virus är alltid att hålla god hygien, 

men just nu är det extra viktigt att:  

 Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, t.ex. 

efter kontakt med andra människor, toalettbe-

sök mm  

•  Använd handsprit som komplement till hand   

 tvätt   

 Försök att låta bli att ha dina händer i ansiktet 

eller fingrar i munnen • Undvik att hälsa ge-

nom att ta i hand   

 Undvik om möjligt större folksamlingar, max 

50 personer med minst 1,5 meter mellan varje 

person  

•  Stanna hemma om du är sjuk 


