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Våra återförsäljare för Pilote/ medlemmar i Club Pilote 
 
 

 

 

  Finns i Linköping,                            Medl.nr ÅF1 

  tel.nr 013-362090/ 013-163600 verkstad 

   

 

  

 

  Finns i Jönköping,                            Medl.nr ÅF7 

  tel.nr 036-4400043, 073-4282222 

 

  

  Finns i Stenungsund,                        Medl.nr  ÅF9 

  tel.nr 0303-19600 

 

 

  Finns i Karlstad/ Hammarö               Medl.nr ÅF8    

Tel.nr 054-524666, 070-847253 

  

 

  Finns i Kristianstad,                          Medl.nr ÅF6 

  tel.nr 044-245690 

 

 

  

 

  Finns i Bockara,                                Medl.nr ÅF4 

  tel.nr 0491-52210, 070-5631367 

 

  

 

  Finns i Borås,                                     Medl.nr ÅF3 

  tel.nr 033-104880, 070-8860096 

   

 

 

  

  Finns i Bålsta,                                   Medl.nr  ÅF2 

  tel.nr 018-386969, 0171-59499, 070-7803909 

 

 

 

 

 

NAVIS MASKIN & MARIN AB       Medl.nr ÅF10 

  

  Finns i Luleå 

  tel 0920-222 111 
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Styrelsen 
 

Ordförande:   Magnus Gustavzon, tel 070-209 20 57 

Vice ordförande:  Gösta Carlson, tel. 0140-50057 

Sekreterare:   Ann-Gerd Abrahamsson, tel 0320-12682 

Kassör:    Eva Bonnevier tel. 070-545 07 47 

          E-post: clubpilote@gmail.com   (ny mailadress) 
 

          
Ledamot:      Göran Andersson, tel 073-349 76 20 

Ledamot:      Denis Klase, tel 0491-924 09 
 
Ansvarig utgivare: 
Magnus Gustavzon 
E-post: teamgesse@live.se 
 
Redaktör: 
 
Renée Gullman, Uddevalla, tel. 070-662 29 14 
E-post: renee.gullman@gmail.com 

 
Ansvarig för vår hemsida: 
Göran Andersson, Malmö       Tel. 073-349 76 20 
E-post: g.andersson51@gmail.com     
 
Tryckning: Mälartryck AB, Eskilstuna. 
 
Piloteklubben är en intresseorganisation öppen endast för ägare till Pilote, Le 
Voyager och Bavaria husbilar. Vi vill göra husbilsåkandet och campandet så 
trevligt som möjligt. Därför ordnar vi träffar och resor till olika platser i Sverige 
och Europa. Vi ger också varandra tips om hur vi ska få ut mest av våra husbilar 
och resor. 
Medlemsavgiften är endast 250:-/år.    ( 1/6-31/5 ) 
Anmälningsavgiften är 100:- och för denna får du en medlemsdekal inkl ditt 
medlemsnummer att sätta på bilen. Totalt för ny medlem: 350:- som kan sättas 
in på plusgiro nr: 22 87 77-9  Club Pilote of Sweden. 
Anmälan kan enkelt göras på vår hemsida www.clubpilote.se 
 

Vid egen efterbeställning av dekaler; kontakta almquist.gunnar@gmail.com 
 
Medlemsregistret sköts  av vår kassör  Eva Bonnevier 
 
OBS !!!  Glöm inte att meddela  Eva  ändrade medlemsuppgifter 
som nytt registreringsnummer, nytt telefonnummer eller ny mail-
adress. 

mailto:clubpilote@gmail.com
mailto:teamgesse@live.se
mailto:renee.gullman@gmail.com
mailto:g.andersson51@gmail.com
http://www.clubpilote.se/
mailto:almquist.gunnar@gmail.com
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Ordföranden har ordet      

 
 
 
 
 
 
Hästholmen maj 2019 
 
 
 
 
 
Årets första träff blev en lyckad återförsäljarträff hos Skoklosters i Bålstad. 
Vädret var perfekt med sol och värme denna helg. 
Riktigt bra anordnat av Skoklosters och omtyckt av medlemmarna. 
Vi bjöds bl.a på gott grillat och fika samt nyttig info. om hur vi sköter våra bi-
lar m.m. 
 
För vår del blev det en extra lyckad helg där då vi hittade en ny bil. 
Så nu tömmer vi nuvarande bil och väntar spänt på nästa bil. Ska bli riktigt 
kul. 

 

Medlemmar i klubbens Facebook grupp ökar och det är riktigt kul att se alla 
inlägg från olika platser. 
Så fortsätt att visa era fina bilder på platser ni besöker. 

 

Ha det bra alla och kör lugnt. 
 
 
 
 
 
Magnus Gustavzon, ordförande   (medlem 700) 
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Redaktörsspalten 

  

                           
 

 

Uddevalla i maj 2019 

 

 

 

 

Tänk vad tiden går fort – redan dags att knåpa ihop ett nytt nr av vår tidning.  
 
En del har ju hänt sedan förra numret, bl a genomförde jag Tjejvasan, en 
intressant upplevelse. Det blev ju inte så mycket träning på snö som man 
hade behövt, utan träningen blev bara ca 3 km i Uddevalla, innan snön här 
försvann igen, och sedan blev det en sträcka på 8 km dan innan loppet i Öje, 
där vi tagit in på vandrarhemmet.   
Efter första milen undrade jag hur jag skulle orka hela sträckan (3 mil), men 
sedan vände det och kändes mycket lättare och det var bara att staka på mot 
målgång i Mora.  
Inte hade jag trott i somras, när jag stod med husbilen på Mora Camping, att 
man ett halvår senare skulle kämpa sig fram över campingområdet på skidor! 
 
Efter 3,5 vecka i mars på spanska solkusten kom jag hem till sommarvärme! 
Underbart skönt så länge det vädret varade.  
 
Hämtade ut husbilen från ”vinterförvaringen” och har varit ute på den första 
husbilsturen, vilken gick till Kronocampingen, Lidköping, tillsammans med 
några vänner.   
 
Nästa resa blir till träffen på Öland. 
 
 
Ha det gott, 
 

Renée Gullman  (medl 584) 

 

Manusstopp 2019    Beräknad utgivning 

Nr. 1   10 februari   under vecka 9 
Nr. 2  30 april              under vecka 20 
Nr. 3  21 juli             under vecka 33 

Nr. 4  27 oktober              under vecka 47 
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Hemsida: www.clubpilote.se 

 

Användarnamn och lösenord till lösenordskyddade sidor och länkar på Club Pilotes 
hemsida är följande: 

OBS! Nytt fr.o.m. i början på vecka 33 2018 

Användarnamn: Oden 

Lösenord: Valhall 
Ge akt på versaler och gemener. 
(Oden är den äldste, störste och visaste av asagudarna och vars mäktiga boning 
hette Valhall.) 
 
Utöver de officiella träffarna kan det vara kul att träffas lite spontant under enklare 
former. 
Använd e-postadressen medlemmar@clubpilote.se, eller facebook för att 
informera övriga medlemmar om vart ni skall åka så kanske fler i klubben dyker 
upp. 
 
Göran Andersson, medl. nr. 191/Hemsideansvarig 
(e-postadress: g.andersson51@gmail.com) 

 

*********** 

Kartan som visar var i landet klubbens medlemmar finns har modifierats. Länk till kartan 

finns på hemsidans startsida. 

Klicka på en markering på kartan för att se medlemsnummer. 

Dator: Expandera kartan med hjulet på musen eller +-knappen i kartans nederkant. 

Mobil eller surfplatta: Expandera kartan genom att ”dra isär” kartan med 2 fingrar. 

 

 Göran Andersson, medl. nr. 191/Hemsideansvarig 

(e-postadress: g.andersson51@gmail.com) 

************* 

Club Pilote Facebook-grupp       

 Du hittar den här – 

https://www.facebook.com/groups/671504022998465/ 

eller via länk på vår hemsidas startsida. 

Facebookgruppen är en sluten grupp endast för medlemmar i Club Pilote.  

http://www.clubpilote.se/
mailto:medlemmar@clubpilote.se
mailto:g.andersson51@gmail.com
mailto:g.andersson51@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/671504022998465/
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Under 2019 erhåller alla medlemmar i Club Pilote 20% rabatt på Resalätts 
sortiment. Erbjudandet gäller ej produkter med redan nedsatta priser. 

Vid beställning på Resalätts hemsida, ange rabattkod: pilote19 

Adressen är: www.resalatt.nu 

 

 

 ********************************************** 
 
 
 
Efterbeställning dekaler 
 
Om du behöver nya PILOTE-dekaler, vänd er till Gunnar Almquist, medl 241, så 
hjälper han till. E-mail: almquist.gunnar@gmail.com 
 
 
        
 
                        
 
**************************************************************************** 
 
FRÅN VALBEREDNINGEN: 
 
Hej Club Pilote-medlemmar, här kommer en uppmaning: 
 
Då flera av våra medlemmar som har haft uppdrag i vår styrelse kommer att avgå 
under året vill vi ställa frågan till er:  
Finns det någon som är intresserad av att hjälpa till med styrelsearbetet i klubben? 
Det är viktigt att vi får in nya krafter för att vår klubb ska kunna leva vidare.  
 
Vi är tacksamma för alla förslag! 
 
Ni kan höra av er till valberedningen: 
 
Ingemar Abrahamsson, medl. 416,  tel. 0705-861666 
Lennart Bonnevier, medl 476,          tel. 0706-666088 
 
 
**************************************************************************** 
 

 

http://www.resalatt.nu/
mailto:almquist.gunnar@gmail.com
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VÅRTRÄFF HOS SKOKLOSTERS I BÅLSTA 
 
 

Till en början vill vi framföra vårt stora tack till Ulrika och Daniel med personal, för 
en mycket trevlig och givande träff. 
 
Denna fösta träff var förlagd i Stockholmsregionen. 
 
24 bilar med totalt 41 personen hade kommit till Skoklosters. Huvuddelen kom re-
dan på fredagen. Vi mottogs av Gösta som anvisade oss en plats. 
 
Under fredagskvällen gick vi runt och bekantade oss med varandra. För många ett 
kärt återseende. 
De som hade kommit tidigt hade redan tagit ut solstolarna, och njöt av tillvaron. 
Vi som kom lite senare fick känna på den svala vårluften. 
 
Lördagens program började vid 10-tiden. 
 
Första punkten var en mycket bra genomgång av Daniel, bland annat om hur vi ska 
ta hand och vårda våra bilar. 
Vi fick rekommendationer om vilka medel som vi ska använda när vi tvättar våra bi-
lar, samt hur viktigt det är att vårda bilens alla gummilister. 
Ett ledord var: YES – NO!!!. 
Detta eftersom det är ett medel som är fettlösande och torkar ut alla gummilister. 
Daniel berättade om riktiga skräckexempel på gummi som bara smulades sönder. 
Hur man löser värmetillskott, fick vi också en lektion om. 
 
Nästa informationspunkt hölls av Stefan Janeld från ”Husbilen test”. 
Det blev en livlig diskussion om huruvida Litiumbatterier är bättre än vanliga bly-
batterier, eller inte. Dock fick oss en bra lektion hur man kan lösa batterifrågan, 
med två seriekopplade 6V-batterier. Förutsatt att det finns utrymme för dessa. 
 
När denna punkt var avklarad, återstod det ytterligare två punkter: 
Nämligen mycket goda hamburgare med alla tillbehör, samt den obligatoriska tips-
rundan. 
Här gällde det både att ha varit uppmärksam på den information vi hade fått, plus 
bland annan kunskap om Pilote. Det var en del kniviga frågor, som vi fick fundera 
över. 
 
 
 
Prisbordet bestod av flertalet 3:e pris, och 2:a pris, samt två förstapris. 
3:e priset var en laddning med toakemikalier samt toapapper. 
2:a priset var en uppsättning med vattentankstabletter. 
1:a priset var den stora tyska ställplatskatalogen Bord Atlas i två delar. 
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Resterande eftermiddagen ägnade vi oss åt att titta på de fina bilarna som fanns. 
Några av oss blev mer intresserade, och slog till med att till och med skaffa ett nytt 
boende.  
 
Framåt kvällen gick en del av oss ”ner på byn”, för att äta pizza. 
Förutom att den var mycket god, så har jag sällan sett så STORA pizzor. 
En vanlig pizza var gigantisk, och en barnvariant var, som jag anser,  en normalstor. 
 
Resten av kvällen satt vi tillsammans hos våra vänner. 
 
Söndag var det dags för en del att åka hemåt, eller på en tripp inför Valborg. 
 
Sammanfattningsvis var denna träff mycket trevligt arrangerad av Skoklosters. 
Vi tackar dem, och alla deltagare för en bra start på årets Piloteträffar. 
 

Leif Bertilson, medl 728 
 

 

 

                                *************************** 
 
 
 

         PLANERADE TRÄFFAR 2019  
 
 
 

Kristi Himmelfärdsträffen 30 maj -  2 juni:  

Traditionsenligt planerad till det trevliga Borgholms Stug och Fiske på Öland. 
Vi hyr hela anläggningen, ca 30 bilar kan närvara. 
 
För mer info om anläggningen, se www.stugofiske.com, 
adressen är: Verkstadsgatan 5, 387 36 Borgholm 
 
Anmälan tas emot fr o m 6 maj  och sista anm.dag  24 maj, 
till Gösta Carlsson, tel 070-3023595, e-mail: cmoljeprodukter8@gmail.com 
 
Som vanligt anmälan enligt principen ”först till kvarn” 
 

 

http://www.stugofiske.com/
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Medlemsträff vid Tykarpsgrottan, Skåne, 6 –9 juni 

TILL DENNA TRÄFF FINNS, VID TIDNINGENS SAMMANSTÄLLNING, 

NÅGRA PLATSER KVAR.  

ÄR DU INTRESSERAD, KONTAKTA: Mikael Larsson på tel. 0703-128070 alt. 

per e-mail till: ingerclarsson@icloud.com 

Välkomna till Tykarps camping utanför Hässleholm, www.tykarpsgrottan.net  

Vi träffas på torsdagen 6/6 då vi bjuder på fika och berättar om vad helgen 

har att erbjuda. Det blir lite allvar och mycket skoj, bl a en guidad tur ner i 

grottan. Vi kommer också att ha fri tillgång till en större lokal och grillstuga. 

På lördagskvällen har vi tänkt att beställa mat från en lokal restaurang, vilken 

levererar maten till oss. Är ni intresserade av det måste ni tala om det när ni 

anmäler er till träffen. 

Kostnad för denna helg är 700 kr. I detta pris ingår camping med el i 3 dygn, 

fika på torsdagen, en guidad tur, tillgång till grillstuga och konferenslokal. 

Först till kvarn……      Hjärtligt välkomna!    önskar Inger o Micke, medl 794 

 

Midsommarträff på Visingsö 20 – 23 juni 

Anmälan till Magnus Gustavzon på tel: 070-209 20 57, eller e-mail: 

teamgesse@live.se. 

Sista anmälningsdag 9 juni. Det finns i skrivande stund några 

platser kvar 

Mer info om midsommarträffen på Visingsö, se sid 12 i denna tidning  

 

 

Elmia Husvagn Husbil 11 – 15 september 

Årsmöte hålls traditionsenligt i anslutning till mässan, lördagen den 14 

september. mer info kommer i nästa nummer av Bulletinen. 

mailto:ingerclarsson@icloud.com
mailto:teamgesse@live.se
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Medlemsträff / höstträff 23 – 25 augusti   

Inbjudan till träff i Herrljunga den 23 – 25 augusti. 

Boka redan nu i er kalender dessa dagar. Ni kommer att få mer information 

om träffen via e-mail i slutet av juni. 

Vill ni redan nu anmäla er, ring Lennart tel. 0706-644439, e-mail: 

lennart.hallgren52@gmail.com 

Väl mött! önskar Anita och Lennart Hallgren 

 

****************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftersom vi har medlemmar med doftallergi är det snällt om ni avstår 
från ”luktagottet” på våra träffar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lennart.hallgren52@gmail.com
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Inbjudan till Midsommarträff på Visingsö 20-23 juni 
 

25 platser är förbokade på Visingsö. Där finns el, vatten, tömning, toaletter 
och dusch. 
 
Tidig bokning till träffen är en stor fördel, så att tidsbokning på färjan kan se 
tidigt. Stor risk annars för fullbokade färjor under midsommarhelgen. 
 
Det är inte helt klart ännu vilka aktiviteter det blir, men klart är att det blir 
guidning av Visingsborg och på midsommardagen DJ-underhållning i 
folkparken intill ställplatsen.  
En DJ kommer att spela musik i folkparken och det kan då bli hög volym intill 
ställplatsen till kl 01.00 på natten. 
 
Midsommarfirande kommer att ske vid Visingsö Hembygdspark strax söder 
om Kumlaby kyrka. Eventuellt kanske vi åker remmalag dit. 
En gemensam middag planeras på Restaurang Solbacken under midsommar-
dagen.  
 
Priserna är inte helt klara än. Ordinarie pris på ställplatsen är 250 kr/dygn, 
men 220 kr/ dygn vid 3 nätter. 
Detta pris kommer vi troligtvis att få rabatt på samt också viss subventione-
ring av klubben på ställplatspriset.   Betalning sker på plats på ställplatsen. 
 
Färjepriser Gränna- Visingsö (tur och retur): 
Husbil inkl förare: 340 kr 
50kr extra per övrig passagerare i bilen 
 
Det går att köpa ”10-kort” för 360 kr, husbil inkl förare. För husbil klipps 
kortet 2 gånger/resa (man åker alltså 5 gånger tur och retur på ett 10-kort) 
”10-kort” för extra person kostar 230 kr 
 
Färja bokas av var och en först efter att ni fått bekräftelse på att ni har bokats 
in till midsommarträffen. Mer info kring färje-bokning får ni vid anmälan. 
 
Bokning tas emot av Magnus Gustavzon på sms/telefon 070-209 20 57, 
alternativt per e-mail: teamgesse@live.se.   Senast 9 juni. 

      
VÄLKOMNA! Önskar Magnus o Zorica,  

mailto:teamgesse@live.se
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PÅMINNELSE !! 
 
Det är dags att betala årsavgiften för nästa verksamhetsår, som börjar 1/6. Avgiften är 250 
kronor. Till er som ännu inte betalt ber vi er göra det snarast. Det är viktigt att ni anger 
medlemsnr på inbetalningen.  Medlemmar, vars avgift inte kommit in på vårt pg-konto 
senast den 30/6 kommer tyvärr att strykas i vår medlemsförteckning. Vill man efter 
detta datum ändå vara med i klubben får man anmäla sig som ny medlem.  
 
Är du osäker på om du redan betalt, maila vår kassör och kolla, så slipper det 
bli dubbelt. 
 
Medlem som bytt till annat husbilsmärke, men ändå önskar hålla kontakt med oss, kan 
prenumerera på Bulletinen. Den utkommer med fyra nummer per år. 
Prenumerationskostnad för ett år är 150 kronor vilken sätts in på vårt postgirokonto 22 87 
77-9. 

 
 
 
 
 
 
Vi hälsar följande medlemmar VÄLKOMNA i klubben 

 

 

Nr Namn Adress Tel nr E-Mail Bil Reg 
nr 

       

945 Svendsen,                  
Eva-Lill o Tommy 

Ådövägen 31,    
197 91 Bro 

073-408 32 54 tommy.svendsen
@ outlook.com 

G733 FJ Explor. 

2006 

WEJ 954 

946 Karlson,         
Gunnel o Stig 

Vasagatan 34 
574 38 Vetlanda 

0383-154 28 
073-640 05 60 

stig.karlson@ 

hotmail. com 

G76 MX  

1990 

PDP 943 

947 Andresdottir o 
Sigurjonsson 
Sigrun o Thorleif 

Barkvägen 5 
762 61 Rimbo 

070-691 08 42 t.sigurjonsson@ 

gmail. com 

V600 G                         
2019                                

NYT 13W 

948 Ramnell o D´Adda 
Kaija o Bruno 

Irisvägen 110 
722 46 Västerås 

076-208 70 48 bdadda@ 

hotmail.com 

R450                             
1987 

KPB 643 

949 Holmberg                      
Agneta o Lennart 

Slätängsv 4                
386 95 
Färjestaden 

0485-357 70                
070-899 00 78 

lennartholmberg
@telia.com 

G740 GJ                       
2018 

ZJU 977 

950 Olsfolk                          
Yvonne o Ronnie 

Bryggareg 1 A             
263 39 Höganäs 

070-203 26 83 ronnie.olsfolk@ 
hoganas.com 

LV10                             
2014 

EPL 36N 
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951 Mellgren o Eriksson       
Susanne o Sten 

Enköpings-Näs 
Sjövreten 1,  
745 92 
Enköping 

073-983 01 30  G832 C                         
2015 

EPN 946 

952 Magnusson o 
Jönsson,             
Kira o Krister 

Vist 845                            
523 37 
Ulricehamn 

070-521 13 39 doggen_66@ 
hotmail. com 

P580 Atlantis                 
1998 

HRN 495 

953 Hencz                           
Stefan 

Armévägen 7                     
974 43 Luleå 

  R850             
1989 

ORJ 525 

954 Olsson                          
Annika o Magnus 

Södra Högsäter 
Lillängen        
661 95 
Värmlands 
Nysäter 

  R640 1994 TKT 571 

955 Andersson o 
Gustafsson                   
Maria o Anders 

Furuvägen 17                     
314 41 Torup 

070-144 70 41 anders_gustavss
on@      
hotmail.se 

P716 P 
Essentiel           
2019 

ZMR 099 

956 Hellgren                         
Britt o Sveneric 

Bergsgårdsv 30 A        
417 46 Göteborg 

070-859 05 00             
070-850 34 00 

Hellgrens@ 
outlook.com 

G740 C 
Essentiel           
2016 

YAS 837 

957 Larsson                        
Bengt 

Sunnerbovägen 
10 A ,  312 72 
Skummeslösstr
and 

 Bengt.o.larsson@           
outlook.com 

P740 FC                       
2019 

JZE 50A 

958 
 

Öhrström                      
Malin o Calle 

Bergsäter 
Brunn 205          
523 90 
Ulricehamn 

070-208 37 57 c.ohrstrom@ 
gmail.com 

G740 C 
Essentiel          
2015 

XAU 289 

959 Tangen                         
Carina o Espen 

Solhällsvägen 
22 ,               561 
38 Huskvarna 

073-640 87 71             
072-200 82 00 

espen.tangen@              
jonkoping.se 

P650 Aventura               
2006 

XMX 529 

960 Markgren                      
Lena o Torbjörn 

Hästeviksgatan 
26                   
426 71 Västra 
Frölunda               

070-089 22 91 Lena.markgren@
gmail.com 

G740 C                            
2019 

HSZ 69R 

961 Persson                        
Bertil 

Ringelundsv 28           
291 65 
Kristianstad 

076-894 94 07 majorsgatan@ 
hotmail.com 

P746 GJ                        
2016 

YCX 112 

962 Wennberg o 
Andersson,       
Marie o Peter 

Jarlavägen 15                     
802 86 Gävle 

070-645 16 83 pean6211@ 
gmail.com 

G740 C                          
2017 

RYK 175 

963 Kjellgard                       
Lena o Kay 

Bergklevet 8                      
423 41 
Torslanda 

070-710 41 09 kay@kjellgard.se P650 GJ                        
2019 

ZFM 02T 
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964 Hansson                       
Els-Mari o Arne 

Knut 
Håkanssonsv 3       
515 70 
Rydboholm      

033-29 31 41               
070-864 23 71  

arne.tv.hansson@
gmail.com 

G740 LGJ 
Aventura        
2014 

WJT 860 

965 Wesslund                     
Anna o Peter 

Gnejsvägen 20                   
619 34 Trosa 

073-960 27 69 annawesslund@ 
gmail.com 

V630 J                          
2019 

CHK 54W 

966 Björck o Andersson       
Solveig o Sven-Erik 

Villavägen 8                       
593 70 
Ankarsrum 

070-853 35 97 svenerik.arum@ 
telia.com 

P740 GJ                        
2019 

ZMR 918 

967 Johansson o Tolf            
Eva o Lars 

Hasselvägen 7                   
553 07 
Jönköping 

036-18 52 67               
070-688 90 65 

larstolf@spray.se P650                             
2019 

YFY 30N 

968 Börjesson             
Evy o Karl-Eric 

Edsbergs Sörby 
5              716 91 
Fjugesta 

0585-280 17                
070-585 28 07 

kalle_borjesson@           
hotmail.com 

P68                              
1998 

HKL 570 

969 Cassborg o 
Fängström        
Carin o Sture 

Lekplatsvägen 1                 
172 71 
Sundbyberg 

072-560 51 03 cassborg@ 
me.com 

P740 GJ                        
2017 

RKF 604 

970 Soininen                       
Ritwa o Veikko 

Bergslagsvägen 
218           734 40 
Hallstahammar 

070-112 33 21 vj.soininen@ 
gmail.com 

G740 Essentiel                
2016 

CJY 427 

 
 
 
 
 
 
 
Ändringar i medlemslistan 
Nr Namn Adress       Tel nr E-mail Bil   
377 Janström o Åström 

Ingrid o Leif 
Verkstadsg 1 C           
235 36 Vellinge 

    

429 Pålemo o 
Erlandsson 
Britt o Benny 

  bennye1952@ 
gmail.com 

  

516 Nilsson o 
Andersson 
Britt-Louise o Olle 

  9louisepe@ 
telia.com 

  

657 Melin o Carlson 
Anette o Gösta 

 070-302 35 95    

685 Larsson 
Lisbeth o Olle 

   LV 7.8 CL 
2018 

SNK 031 

691 Klason 
Maria o Peter 

   LVXI 8.0 CF 
Signatur  
2018 

COT 247 

803 Larsson-Lindgren o 
Lindgren             
Karin o Thomas 

   LV 7.8 CF                     
2019 

LZC 41M 

862 Ekholm                
Sirpa o Owe 

Stallg 8 A 2 tr      
194 32 
Upplands 
Väsby 

    



 

16 

890 Andersson o 
Helmersson,   
Ingela o Mauritz 

Timmerg 15          
286 37 
Örkelljunga 

    

892 Olsén Helena o Kari Aktergatan 8 
603 85 
Norrköping 

070-790 80 85 olsen.k@ 
telia.com 

  

909 Landberg                       
Barbro o Tomas 

 072-233 29 01    

935 Larsson          
Christa o Carsten 

    MOB 
83W 

 
 
Kontrollera er e-postadress (och även andra uppgifter) i tidigare utsänd 
medlemsförteckning. Aktuell medlemsförteckning finns även på hemsidan 
under ”Medlemsservice”. 
 
 
 
Ändrade uppgifter skall meddelas till vår kassör Eva Bonnevier,   
clubpilote@gmail.com       
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Sänd gärna in bidrag till tidningen, det är vi tillsammans 
som skapar den!   

 
 


