
TRÄFFAR 2006

Påskträff på Hanatorps Camping
13 - 17 april 2006

Den traditionella påskträffen på Hanatorps Camping blir av.
Tidigare information om att den skulle vara inställd är felaktig.
Vi inbjuder härmed Husbussens Vänner, Motor Home Club mfl klubbar till
Påskträff på Hanatorps Camping.

Det blir glada upptåg m musik och trevlig samvaro i dagarna fem.
På långfredagen är vi inbjudna till Forsbergs Fritidscenter för
specialvisning av Concorde, Frankia och Hobby.
Även den stora tillbehörsbutiken är då öppen för oss med olika
erbjudande. Bussar kommer att ta oss mellan Forsbergs och campingen
under långfredagen.

Priset är 460 kr för hela påsken. 13 - 17 april.
Man kan betala vid ankomsten.

För bokning och information:
Kontakta Hanatorps Camping Örby / Kinna
Campingvärd Mikael Olsson
Mobil: 070 - 300 15 82
E-post: info@hanacamp.se

Hemsida: www.hanacamp.se

mailto:info@hanacamp.se
http://www.hanacamp.se/


Varmt välkomna önskar MHC-medlemmar
Mikael Olsson, Åke och Hasse Tranberg

VÅRTRÄFF och ÅRSMÖTE 
Valborgshelgen 28 april till 1 maj 2006

Härmed hälsas alla HBV:are välkomna till Skattkärr för att sjunga in
våren i samband med Husbussens Vänners årsmöte.
Årsmötet hålls sönd den 30 april kl 13.00 men vi börjar redan på
fredagen. Helgens program kan du läsa HÄR

Vårträff i Roslagen

http://www.husbussensvanner.net/mote06.htm


Tyvärr måste vi meddela våra bussvänner att Vårträffen den 19-21 maj
blir inställd pga ett alldeles för lågt deltagande, (3 st. anmälda)
Janne & Iréne Åhman HBV75



Midsommar i Arnäsvall
22-25 juni 2006



HBV 2 Peo & Annelie Inbjuder till
Midsommarfirande på Beach Newland Barn

Torsdag:
Inkörning efter Kl: 14:00
Välkomstkaffe vartefter ni anländer.

Fredag:
Sillunch på logen Kl: 13:00
Midsommar stången reses Kl: 15:00
Knytmiddag på logen Kl: 18:00
Festen forsätter på logen med dans och samkväm i trädgården så länge
någon är vaken.

Lördag:
Fika på logen med efterföljande Tipsrunda Kl: 11:00
Många gillar att bara slappa så... vi raglar väl runt till c:a Kl: 17:00,
då vi käkar rester gemensamt på logen igen. Därefter kör vi en repris
på gårdagen och dundrar väl på till framåt småtimmarna

Söndag:
Vi fikar på logen vartefter vi kvicknar till, sedan är det väl bara det
tråkiga avskedet kvar.
Adjö och tack för denna gång!

Kostnad för helgen 100:-
Vatten, viss el, och latrintömmning finns.
Ett väl fungerande utedass finns också.
Vägbeskrivning: Kör E4 norrut 8Km från Örnsköldsviks Centrum.
Håll utkik på vänster sida, vitt hus med lagård bakom järnvägsbro.
Bussarna syns väl.

Frågor? peo018389134@telia.com

Alla hälsas hjärtligt välkomna
Peo & Annelie HBV 2

mailto:peo018389134@telia.com


 

HBV-MHCS Träffen “Backa Loge”
 

Södra Sveriges motsvarighet till Peos välkända Beach Newland Barn..
 

Backa Loge, ett fantastiskt naturskyddsområde med ett bra fiske.
Oljeläckage? Lägg något skydd under din motor. NATURSKYDDSOMRÅDE.

 
Tid: Fredag 4:e augusti 10:00 - Söndag 6:e augusti 12:00

Plats: Backa Loge. Se vägbeskrivningen.
 

Ankomstdag fredag (ev. via Gekås Ullared 3,5 mil härifrån)
Avresedag söndag eller (måndag ev. via Gekås (med mindre folk måndag))

 
Toalett och dusch finns att tillgå,

även vandrarhems-rum finns att hyra: Tel. 0346-613 42
ej el-plats, men latrintömning.

 
Program:

 
Fredag:

Inkvartering, bekanta sig med området, fiska, bada, grilla vid sjön, mm.
Kl 18:00 gemensamt kaffe m macka i logen (medtag egen stark dryck vid behov).

Information om platsen och dagarna.
Dans för de som så önskar till CD på kvällen, ev. korvgrillning..

Vi har tillgång till Logen till 01:00.
 

Lördag:
Egen frukost i våra bussar och bilar.

Cykla (egna cyklar) eller gå tipsrunda på ca 4 km.
Fiska, bada, grilla vid sjön, tre kanoter + en eka finns att hyra,

dagsfiskekort finns att köpa.
Konst och hemgjorda matprodukter finns att köpa på caféet.

Middag på Backa Loge kl. 18:00 (medtag egen stark dryck vid behov).
Dans på kvällen, och korvgrillning på natten vid Logen.

Vi har tillgång till Logen till kl 01:00.
 

Söndag:
Gemensam frukost i Logen (knytkalas), avfärd men…

OK att stanna kvar om man så önskar.
Vi har tillgång till Logen från 09:00 - 12:00



 
Övrigt

Ca en mil från Backa Loge (i Mårdaklev) finns en 18 håls golfbana..
 

Pris: Vuxna 250 :-  barn under 12 år 100 :-
Anmälan, som är bindande, senast tisdag 2006-07-25

Senast inbetalning: torsdag 2006-07-27
Bankkontonummer: Skandiabanken 9150-833.666-2

Ange medlemsnummer i din klubb i anmälan. Och hur många ni är.

 
Välkomna önskar:

HBV 91 Kent o Marie: 0325-626046 eller 0702-239160.
HBV 66 / MHC 2384 Torgny o Solveig: 0340-92595

eller 0705-392595.
och HBV 61 Frank: 0435-770446 eller 0736-169514.

mailto:torgny@varberg.us

 
Vägbeskrivning:

 
Väg 153 mellan Varberg / Ullared och Smålandsstenar.

I Fegen, tag av mot Kalv och kör ca 12 km mot Kalv / Mårdaklev
6 km söder om Kalv, 12  km norr om Fegen hittar ni skylten:

"Backa Loge ekomuseum 2 km"
 

Följ denna smala grusväg till Backa Loge
 

Tel Backa Loge: 0346 613 42. Mobil 0705 84 24 20.
 

För er med GPS knappa in följande position:
 

N 570  11.975

E 130  08.730
 

www.backaloge.se/index.html  

 

mailto:torgny@varberg.us
http://www.backaloge.se/index.html


 

Countryhelg på Mosjö Bar 18-19/8



Helgen går i Countryns tecken med både Live-musik av bl.a Torleif en
HBV-medlem samt DJ som spelar countryn du vill höra.
Mer är att SHRA och Swea-cruisers ställer ut "Jänkare".
Pris för bästa klädsel (Cowboy Cowgirl) mm.

För mer information ring oss Charsten eller Anki HBV 21
på Tel.0663-200 80 eller 070-574 97 87

Plats:
Mosjöns camping 18 km norr om Örnsköldsvik
Karta: Mosjön

Hjärtligt Välkomna ska ni vara

Munken & Indianens höstträff
8-10 sept 2006 i Hagfors

http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?SearchType=4&UCSB%3aWflWhite=1a1b&UCSB%3aWflPink=4a&UCSB%3aTextBoxWho=mosj%f6ns+camping&UCSB%3aTextBoxWhere=&Vkiid=G091kAtIXDkYzgSH68lwTA%3d%3d&Vkid=10629628


Fredag
Insläpp kl 17.00 Kaffe o macka när ni kommer

Lördag
Förmiddag. Shopping, fiske för de som vill.
Gångavstånd till olika affärer m.m.
Kl 15.00 Tipspromenad m.m.
Kl 18.00 Tänder vi grillen, (knytkalas). Underhållning.

Söndag
Kl 10.00 Gemensam frukost ingår
Kl 12.00 Avskedskaffe

Anmälan senast 25/8 till:
HBV 65 Munken 0563-100 32 el 070-580 82 45
HBV 9 Indianen 0564-104 73 el 070-680 91 03

Plats:
Älvstrandsgymnasiet Hagfors mot älven.
Skyltat.
Karta: Hagfors

Mycket Välkomna!

Ta med fiskeredskap, du kan fiska lax nästan från bussen. 

http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?SearchType=4&UCSB%3aWflWhite=1a1b&UCSB%3aWflPink=4a&UCSB%3aTextBoxWho=%c4lvstrandsgymnasiet&UCSB%3aTextBoxWhere=&Vkiid=9rp%2fOVtWtF1GuipnWtcaQA%3d%3d&Vkid=9704551


Inbjudan Hamnfest
14-15 oktober 2006

Helgen 14-15/10 inbjuder vi er till hamnfest/pubkväll.
Vi ställer oss i Ö-viks hamnområde och umgås utan några bestämda
planer för att sedan gå på lokal för de som så önskar.
För ytterligare upplysning eller önskemål kontakta Charsten HBV 21

Träffar 2004 2005 2007 2008 2009 2010

mailto:charsten.nordin@telia.com
http://www.husbussensvanner.net/traffar04.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar05.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar07.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar08.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar09.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar2010.html

