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Nu har vi snart passerat detta året. Det har varit ett turbolent 

år vill jag säga. Det började med Covid-19 sedan blev det pro-

blem i styrelsen. Det var tre personer som avgick på samma 

dag. Det var inga styrelse möten, så man träffades via telefo-

nen. Men det gick inget bra, för alla höll sig inte till ordningen. 

Årsmöte var vi tvungen att ha eftersom tre personer lämnade 

styrelsen. Vi var utan kassör och det måste vi ha i styrelsen 

för att det ekonomiska skall fungera. När det var tid att försöka 

ordna ett årsmöte så var det motstånd från valberedningen att 

man skulle ha det efter som smittan var fortfarande hög. Det 

ordnades lokal så att vi kunde hålla avstånd mellan varandra. 

Man fick en skrivelse från valberedningen som gjorde att folk 

tvekade på att vara med på ett årsmöte. Det var godkänt del-

tagande på Årsmötet och det var trevligt.  

Nu har vi fått en ny styrelse. Hoppas att allt kommer att fun-

gera, vi kommer at göra några styrelsemöten via datorn. Detta 

med anledning av det stora avståndet som vi har mellan sty-

relsemedlemmarna.  

På vårt första styrelse möte kommer vi att diskutera budgeten 

för 2021. Det kan hända att den kommer att justeras. Det 

kommer att diskuteras om plats för nästa Årsmöte. Nu hoppas 

jag att styrelsen får lugn och ro när dom arbetar, det är mycket 

som dom har att ta tag i. 

 

Ordförande 

Sven Matsson 

Ordförande har ordet 



5 

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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Styrelsen hälsar följande nya medlemmar välkomna till  

Polar Club Syd 

Anki & Gunnar Jönsson 

Eva & Conny Olsson 

Ing-Lis & Kenth Bernhardsson 

Emma & Andreas Lundgren 

Annika Lindén & Sören Jansson 

Ester & Bosse  Carlsson 

Lisa & Andreas Adamsson 

Håkan Björklund 

Ingela & Mauri Sköld 

Åse & Dennis Sunnercrantz 

Marianne & Håkan Svensson 

Erika Gustafsson & Bengt Jönsson 

Pia Thorsson Frej & Thomas Frej 

Caroline & Fredrik Thulinsson 

Maud Hallenborg & Calle Axelsson 

Marie & Mikael Persson 

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

fas på en camping. 

Ny medlemmar. 



7 

Rapport från träffar och semester resa 

Träff på Hjälmsjö camping. Det var en mycket trevlig träff. Vi 

samlades på fredagen och umgicks 

under trevliga förhållanden. Man satt 

ute så mycket som det gick.  

 

 

På kvällen så samlades vi i lokalen 

och umgicks med varandra. Man fick 

tänka på att hålla ett så bra avstånd 

som möjligt. Alla gjorde sitt bästa för 

att det skule bli bra även om det roder 

Covid-19 virus fortfarande. Man måst 

tänka sig för  hela tiden så att man 

inte smittar någon.  

 

På lördagen så samlades vi och spe-

lade olika spel. Det regnade ibland, 

men det gjorde inget för man blir bara 

lite våt. Det torkar efter en stund. Reg-

nade det för mycket så gjorde man ett 

uppehåll.  Man kan inte låsa in sig utan det går att ordna 

mindre träffar. Det är bara frågan vart man skall lägga dom. 

Man måste bli mindre beroenda av lokal, utan det är utomhus 

som det gäller. Träffas man i vagnarna så är det var och en 

som bestämmer själv hur man vill göra. Jag föredrar att man i 

möjligaste mån är utomhus. 
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Efter denna träffen var det dags för en semester tripp i Sve-

rige. 

Vår resa gick först till Tingsryd där jag diskuterade lokal inför 

Årsmötet. Det bokades ett antal platser och matsalen för mötet 

samt måltiden på kvällen. Efter detta så åkte vi till Öland och 

träffade goda vänner utomhus. 

 Det var en fin dag men inte så varmt 

som man vill ha det.  

 

 

Sedan bar det av till Nyköping för att 

koppla av i några dagar. Vädret har varit 

bra men ingen högra värme. Regn har vi sluppit under resan 

hittills. Efter detta så åkte vi till Stockholm och nu blev det varm 

och fint väder.  

Sedan så bar det av till Gävle, Bollnäs och vidare ner till Karls-

borg där vi åter träffar några  

Polar vänner. Det blev någon 

trevlig dag här. Vi samlades un-

der ett tak som fans på cam-

pingen. Där kunde vi sitta och 

äta utan att tänka på regnet. 

Nu närmar man sig slutet på 

resan men först skall vi till Ur-

sand sedan tar vi Båstad och sen är semesterresan slut under 

denna Corona tid som pågår. Man kan röra sig bara man tar 

hänsyn till varandra. 

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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Fredag den 11 september rullade ett flertal för-
väntansfulla polarmedlemmar in på Tingsryds 
camping. Samlades för lite gemenskap mat och 
dryck. Stenungsundarna tog dock tid på sig och 
anlände först 21.30 
Lördagen startade med invigning genom o 
hissa flaggan. Sen årsmöte 
som förflöt bra. Lite fika 
och sen poängpromenad. 
Efter blev det höstmöte 
även detta genomfördes på 
ett bra och trevligt sätt, sen 
blev det fria aktiviteter för dom flesta. Gunilla 
och Lillemor satte sig och skrev protokoll 18.00 
samlades vi för buffé och gemenskap. Under-
bart god mat och det blev en jättetrevlig kväll. Vi 
som kom hade det bra Tack alla, ha det bra så 
ses vi igen. 
Lillemor Westerberg  
Sekreterare polar club syd 

Rapport från Årsmötet med träff. 
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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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Kräftskiva på Ursand Camping Vänersborg 

Det var ett antal vagnar från Sverige och 

Danmark som kom till denna kräftskiva med 

glatt humör. 

Jag anlände dit på fredagen i sällskap med 

Mona och Ryan från Danmark. Campingen 

ägs av Bert Karlsson. Vi fick ett bra pris på 

campingen och lite olika aktiviteter vad man 

vill göra. Nu var inte vädret på den bästa si-

dan.  

På fredagskväll samlades vi och gjorde 

det bästa av situationen. På lördagen var 

det olika aktiviteter med en tipsprome-

nad. Kl 13,00 fick vi komma in i Bert Karl-

sons museum och det var intressant. 

Bert var själv närvarande och berättade 

om sitt liv. 

På kvällen fick vi låna en lokal där vi samlades för en kräft-

skiva. Det var mycket trevligt. Söndag var det som vanligt 

hemresa och tack för en trevlig helg tillsammans. 

Allt fungerade mycket bra även om man måste tänka på av-

stånd i dessa tider. 

Tack för en trevlig helg 

Sven Matsson  
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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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Framtids planer 

Nu när man sitter och försöker att planera framåt, så börjar 

man fundera på om det blir någon Elmia 2021 med den 

spridningen som råder just nu. Planeringen går ut på att den 

kommer att bli av. Ni som har betalt era biljetter är garante-

rade biljett 2021. Som det är just nu så har Syd inga biljetter 

över. Det kommer under nästa år att sändas ut information 

till er som har biljetter 

Det planeras redan hur 

arbetet skall fungera på 

mässan. De som skall 

arbeta kommer att ha ett 

möte i början av mars 

månad för att gå igenom 

scheman för mässan.  

Man kan nu bara hålla 

tummarna och hoppas 

att Covid-19 ger med sig 

så att det kan bli normalt 

igen.  
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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 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. Dom är duktiga 

på allt arbete med husvagnar och bra priser. Man får en bra ser-

vice och trevlig personal. 
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Vad händer i föreningen 

Just nu så händer det inte mycket i föreningen. Det är arbete 

med tidningen samt fakturor på nästa års avgift. Man kan inte 

träffas på samma vis som innan, nu ökar smittan ytterligare 

så man stänger ner olika verksamheter. Det kommer att bli en 

jobbig vinter tror jag. Styrelsen måste arbeta på något vis, 

men man undrar hur det skall gå till. Vi kommer att hålla sty-

relse möten med avstånd till varandra.  

Styrelsen skall utbildas på hemsidan så att det blir fler som 

kan lägga ut information där. 

Föreningen har fått en fråga angående ett möte mellan alla 

klubbarna i Sverige. Det är Ordf. kassör och sekr. som det 

gäller. Vi får se om det går att ordna någonstans i landet. 

Sedan är det den gemensamma träffen 2021 som West får 

ordna. Dom kom ej när vi ordnade den 2019, så vi vet ej om 

det blir någon träff. 

När det gäller den nordiska träffen 2020 som blev inställd. Så 

har det bestämts att Polar Club Mitt kommer att ha den 2022. 

Det innebär att Danmark får den 2024. 
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Styrelsemöte 

Styrelsen har försökt att ordna ett möte. Men det blev inställt 

med anledning av den rådande situationen. Då bestämde vi att 

det var på tiden att prova med ett möte via datorn. Så vi var 

några som träffades och kollade vad vi skulle använda. Kom 

fram till att vi använder Messenger och det kan fungera bra om 

alla tar det på allvar. Alla förstod att nu var det allvar och ingen 

lek som vissa trodde i den gamla styrelsen, för nu fungerade 

det mycket bra. Nu kommer vi att arbeta med detta mer i framti-

den, men ibland måste vi träffas på någon plats. 
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Styrelsen, Revisorer och Valberedning vill önska 

alla medlemmar och sponsorer en  

God  Jul 

Och 

Ett Gott Nytt År 

Sven Matsson, Conny Liljengren, 

Christel Carlsson, Lillemor Westerberg 

Gunilla Nilsson, Charlotte Jönsson 

 

Sven Nilsson, Håkan Andersson 

 

Tommy Nilsson, Anders Carlsson 

Bernt Westerberg/Karlsson 
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Medlemsavgift för 2021 

Medlemsavgiften för år 2021 är 200 kr per vagn. Den skall vara 

inbetald till klubben senast den 31 jan 2021. Vi sänder ut fak-

tura på avgiften digitalt till er under jan månad. Måste vi sände 

ut en påminnelse så tar vi ut en påminnelse avgift på 50 kr. När 

medlemsavgiften har inkommit till klubben så sänder vi ut ett 

medlemskort samt en medlemsförteckning med stadgar till 

samtliga via posten.  

Det är viktigt att medlemsavgiften kommer in i tid så vi kan pla-

nera verksamheten framåt.  
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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 


