
Ordförande har ordet april - juni 2022 

Hej bästa medlem! 
Nu är det som finast med husbil. Varmt och gott och mycket sol. Vi kan njuta av fantastiska 
dagar ofta med härliga bad och bekväm avkoppling i en vilstol i närheten av husbilen. Och 
blir det för mycket sol är det lätt att flytta stolen till skuggsidan och sakta falla i eftertänksam 
dvala. 

Det är många av er som lagt upp 
härliga bilder från era resor både 
inom som utom landet. Det är 
klart att några av er har kommit 
så långt norr ut att små ettriga 
”flygplan” har anfallit er och 
skapat en osäker tillvaro. Och 
förstår jag rätt har ni inte haft rätt 
ammunition för att kunna göra 
fienden verkningslösa. Som sagt på längre resor krävs starka vapen. Själva har vi valt att hålla 
oss kring kustlandet med god vind som gjort att fienden haft startförbud, till vår glädje. Som 
ni ser på bilden syns inte ett enda plan! 

Vi tillbringade ca 14 dagar på Gotland i samband med Almedalsveckan. Fint väder så klart 
och härlig avkoppling. Fricamping hela tiden. Vi passerade, som tur var, mordplatsen i 
centrala Visby ca. en timma innan dådet. Något helt meningslöst och beklagligt. 

Husbilslivet. 

Av inlägg på FB framgår att en "het pryl" som lyfts i spalterna är AC:n i husbilen. Allt från is 
till dropp inne till vatten som rinner ur markisen, trots att det inte regnar. Ja när värmen 
slår till slår vissa AC tillbaka. 
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Varma kylskåp och frysfack som isar igen. Som husbilsägare testas jag hela tiden. Själva fick 
vi prövning första dagen på Gotland. ”Kommer inget vatten”, ropade Britt till mig. Lugn det 
löser jag! Gick till KABE Smart D-panelen för att aktivera vatten-knappen som jag gissade 
Britt gjort inaktiv. Minsann var inte panelen svart! Det visade sig vara bodelsbatterierna som 
passerat ”Bäst för datum”. Lösningen hette Bilcompaniet AB i Visby som trots fullbokat tog 
ansvar och plockade i två nya batterier. Värt hur mycket som helst att möta en KABE-åf 
(ägare Lotta och Håkan Boberg) som snabbt löser problem åt sina kunder. En stor eloge till 
verkstadschef för Fritid, Fredrik Jansson med personal. 

Fler av er har haft frågeställningar beträffande din husbil under sommaren. Några även 
under vistelse utomlands. Och då har hjälpen ibland inte varit längre bort än vår FB-grupp 
där hjälpsamma medlemmar kommit med snabba svar. En styrka med medlemskapet i 
klubben. Här finns en otroligt samla kunskapsbank att få tillgång till. I samband med detta 
vill jag be dig om en sak. Om och när du ställer en fråga i vår FB-grupp är det viktigt att du 
INTE är hemlighetsfull. För att undvika ”gissningsleken” måste du när du vill ha hjälp exakt 
ange vilken husbil du har. Alltså till exempel KABE TM x780 LXL 2018. Inte som kan 
förekomma, ”i vår Travel master går kylen inte på 230 V”! Så ju tydligare och exaktare du 
skriver desto enklare för de som vill hjälpa dig. Du vet vad du har, för det mesta, men ingen 
annan. Kvaliteten på svar står i viss relation till hur tydligt och informativt frågan ställs. Så låt 
oss hjälpas åt! 

Årsmötet 26 – 29 maj 2022 i Kristinehamn 
Årsmötet blev nu av i ”verkligheten” och ett lyckat arrangemang med 43 bilar. Denna gång 
hade vi ställplatser som lätt skulle rymt drygt 100 bilar och möteslokal för minst 200 i 
publiken. Trots varningar för dåligt väder blev det riktigt fint. Handlingar och protokoll finns 
på hemsidan att läsa under Medlemssidor/Dokument. På bilden syns den nya styrelsen. På 

sekreterarposten har ett skifte skett enär Carina Molin avgått av personliga själ och nyvalda 
ledamoten Inger Silverfjord Titze (558) tagit över uppgiften. 

Elmia Husvagn Husbil 7 – 11 september 
Just nu finns tre (3) biljetter kvar till KABE-byn på Elmiamässan. Du bokar 
biljett via mejl till kassor@kabehusbilsklubb.se. Priset är 
1 600 SEK per bil för två vuxna och två barn upp till 15 år. Du kan läsa 
mer här. Ska bli spännande att se vad KABE AB har hittat på för 2023 års 
modeller. Själv skulle jag gärna se en bakhjulsdriven KABE husbil och varför inte med AWD. 
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http://bilcompaniet.se/
http://bilcompaniet.se/
https://kabe-husbilsklubb.se/dokument/
mailto:kassor@kabehusbilsklubb.se


Aktiviteter 
Närmast i tid kommer en träff på Gammelstilla Whiskydestilleri att genomföras 
12-14 augusti. Det är många som tydligen gillar whisky så träffen blev snabbt fulltecknad. 
Nästa träff kommer att bli en tävling i Minigolf till Westerqwarns ställplats i Kolbäck
2-4 september. Hur anmälan till detta sker kommer att annonseras på måndag 25 juli.

För deltagande krävs att din anmälan direkt måste återföljas av att avgiften omedelbart 
betalas via Swish till klubben. Återigen vill jag lyfta att klubben saknar mötessamordnare. Vi 
behöver minst fyra till. Två för Norrland, en för Öst och en för Syd. Idag har vi enbart Jan och 
Gunnel Backström som på ett mycket hedervärt sätt skapar glädje och njutning åt dig som 
medlem. Med fler samordnare kan det bli fler träffar till allas glädje. Så kliv fram! 

Nya medlemmar 
Följande nya medlemmar har sedan förra brevet anslutit sig till vår gemenskap i klubben och 
naturligtvis till vår Facebooksida. 
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https://www.facebook.com/groups/kabehusbilsklubb/permalink/3093281100930292
http://www.gammelstillawhisky.se/sv/
https://westerqwarn.se/stallplatser/


Vi i styrelsen och övriga medlemmar önskar våra nya vänner 
hjärtligt välkomna med förhoppning om att snart få träffas. 

Tills vi hörs igen önskar jag er alla en fortsatt skön sommar! 
Rolf Gustafsson, ordförande 
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Ställplatsen utanför Björkehallen i Kristinehamn under årsmötet  26-29 maj 2022

I samband 
med att du 
deltar på en 
klubbträff har 
du
möjligheten 
att få sätta 
på dessa 
självlysande 
kronor.

Missa inte att beställa registreringsskylt-
dekal som finns i klubbshoppen.

Lite eftersnack!




