
Härnösand i början av december 2011 

Hej govänner! 
Året 2011började med rejält med snö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snöhögen vid lyktstolpen bredvid husbilen var nästan 4 meter hög! 

 

I slutet av mars började borrningen 

för bergvärme. Så nu har vi värme 

från sol, berg och vind. 

I början av april for vi tillsammans med Tiius 

syster Siiri ”I Fädrens spår” till Estland. Vi 

träffade denna 86-åriga dam vars far hade 

varit trädgårdsmästare hos Tiius och Siiris 

farfar, Aleksander Paldrok. 

Vi hittade också farfars minnessten vid 

Kuressaare sjukhus och hans grav. 

 Vi hittade också huset utanför Tartu där 

morfar, Johannes Glück, hade sin 

läderfabrik. Här är Tiiu och Siiri tillsammans 

med nuvarande husägare. 

En utförlig beskrivning med bilder från vår 

resa finns på hemsidan under ”resor”. 

 

I februari testade vi om vår nya vinterhusbil 

skulle hålla måttet på Jokkmokks marknad. Det 

var helt OK, men så var det bara ca 12-15 

grader minus. 

 

Årets renovering hemma blev målning av östra väggen 

på vårt hus. I Grisslehamn blev det att byta tak på ett 

av husen och på utbyggnaden på ett andra hus. 

 

I år spenderade vi flera dagar på 

Elmiamässan. Otrolig mängd husbilar 

och husvagnar! Trevlig samvaro bland 

andra Nordic Husbilsägare och flera av 

Nordics personal. 

 

Efter Elmia blev det service på bilen i Kristinehamn och sen 

kräftskiva på Nordic. Som synes var vi många (ca 65 husbilar) som 

deltog! 



En stor händelse under året var att i juli flyttade Lotta, Fredde, Mille och Mimmi till Härnösand. Så nu har vi 

alla barnen och deras familjer i staden. Så nu finna alla 6 barnbarnen i samma stad som vi! 
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Förra året satte vi en 

vindruvsplanta i stor kruka. Den 

gav 1,5 dl druvmust i år! 

En Riktigt Glad Jul! 

En Riktigt Glad Jul! 
Ett  

Gott Nytt År! 

Önskar  

Tiiu & Claes 

PS Titta gärna in på vår hemsida för att följa vad som händer hos oss. Där finns rikligt med bilder på våra barn, 

barnbarn och från våra resor. Adressen är: www.ehinger.se/claes DS 

 

Från vänster: Birk, Herman med Mimmi i knäet, Alva, Mille och Helga. 

Årets biskvier till 1:a 

adventskalaset är bakade och 

avsmakade. Till jul blir det nya. 

Vädret verkar upp-och-ner i 

höst. Nästan så gräsmattan 

måste klippas i mitten av 

november. Den här lupinen 

kom kamrat Anna-Lena 

med den 26/11. Den var 

plockad samma dag! Dagen 

efter (första advent) kom 

den första snön, ca 1 dm. 

http://www.ehinger.se/claes

