
Tysklandsresa till våren! 
Säsongen 2015 närmar sig hastigt. Sommar och sol och därtill grillning och sköna 

sommarkvällar och då brukar ju behovet bli en kall öl. 
 

 
 

Jag har tänkt anordna en liten shoppingresa till våren ner till Tyskland via 
Helsingborg och Danmark. Bussen är redan förbokad till den 28/3. 

(Vi kommer att åka med en helturistbuss med släpkärra). 
 
Vi kommer att utgår ifrån Åsa (som ligger strax söder om Göteborg) tidigt på lördag 
morgon 28/3 kl. 04.00 och beräknas komma tillbaka till Åsa ca: 20.00 på lördag kväll.  
På uppsamlingsplatsen i Åsa har jag pratat med ett företag, Lindar´n som har en stor 
parkeringsplan som vi får parkera och övernatta på. Vi kan stråla samman där redan 
på fredag kväll. OBS! Det finns ingen tillgång till el.  
 För er som vill hoppa på lite längre söderut så har jag följande ställen planerade som 
uppsamlingsställen: Björkäng Motell i Varberg, Mc-Donalds i Falkenberg, 
Euromaster i Halmstad och Motell Hallandsåsen.  
Även i Helsingborg finns det möjlighet att vid behov kliva på. 
 
Resan är reserverad endast för Husbussensvänner, Men har ni någon kompis i MHC 
(2 pers.) som ni vill bjuda med så är det helt ok. Kostnaden är 600:- /person och 
betalas på bussen. Man får ta med sig ca: 100 kg/pers. (köper man till enbart en 
extraplats så får man ta med 200 kg/person). 
 
För att resan skall genomföras så krävs det att vi blir minst 40 st. betalande platser 
och vi får inte bli fler än max 45 st. 
Om deltagandeantalet blir för litet så förbehåller jag mig rätten att inställa resan. 
Annars så är det först till kvarn som gäller. 
 
Anmälan görs till mig, helst på mail så har vi det båda dokumenterat i skrift. 
Skriv medl. nr, namn och tele nr, hur många platser samt var ni vill kliva på bussen. 
Har ni några kompisar som vill med så uppge även deras MHC nr och namn. 
Jag vill ha er anmälan senast den 1/3. Därefter så kommer jag att tillfråga andra, om 
vi inte har lyckats fyllt bussen med Husbussens Vänner och vänner. 
 
Har ni några funderingar om något? Eller vill ni hellre ringa och boka plats så går det 
bra också. Jag kommer att kontakta er via mail med deltagarlista ca: den 5/3 för att 
informera er mera om resan.  
 
Min e-post är kent_b-61@hotmail.com och jag nås på följande nr 070-223 91 60  
 

Välkomna på turen hälsar Kent & Carina HBV 91 
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