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Styrelse
Ordförande, AU
Pär Bergfoth (199)  0380-40700 070-3307369
E-post: 199pelle@gmail.com

Vice ordförande, AU
Britt-Inger Birkeland(504) 08-50032072 070-8485282
E-post: birkeland@telia.com

Sekreterare, AU, postmottagare
Staffan Ager (291)  0503-12625 073-3162470
E-post: staffan.ager@hjomail.se
adress: Sturegatan 5 A, 54433 Hjo

Kassör, AU
Bengt Erdmann (535)  08-57024935 070-4274475
E-post: torsby.varv@telia.com fax 08-57024934

Övriga ledamöter
Jan Wilhelmsson (1)  0410-16388 070-5148613
E-post: xbs572u@tninet.se 070-3655687 Medlemsregister

Kenneth Johansson (349) 0304-670685 070-6511342
E-post: ekjohansson@swipnet.se

Marja-Lisa Jansson (333)  0370-43282 070-3653531
E-post: leif.lisa@dannasl.se

Jan Bromsjö (454)  019-6114431 070-3966069
E-post: jan.bromsjo@hotmail.com

Ulf Solgren (123)  0495-10004 0704333260
E-post: solgren@hotmail.com

Bertil Käll (363)   019-226805 070-5170184
E-post: b.c.kall@telia.com

Leif Sjögren (226)  019-581905 070-5819791
E-post: leifsjogren@bredband.net  Webadministratör

Valberedning
Sven-Erik Björkander (287)  0498-278474 0705-278457
Uno Petterssson (465)   0455-91280 070-8191280
Ingmar Norden (138)   013-58062 070-6658062

Organisationsnummer: 847000-8668
Plusgirokonto: 608 8517-5
Adress hemsida på internet: www.burstnerhusbilsclub.se

Redaktör och ansvarig utgivare:
Britt-Marie Rönnbäck (591)
Medarbetare: Anders Rönnbäck
Ekelunda
610 50 Jönåker
tel: 0155-70160, 070-2400314
bildsprak@telia.com

Text och bild där ej annat anges:
Britt-Marie och Anders Rönn-
bäck

Teknisk skribent:
Stig Forsberg (390)
tel: 08-7413698, 070-5763880
stig@rivermountain.se

Material och synpunkter till 
tidningen skickas med fördel via 
mail.

Tryckeri: Bergfoths Grafiska AB

Tidning för medlemmar i Bürstner 
Husbils Club.

Tidningen utkommer med två num-
mer per år.

Utgivningsplan för 2008.

Nr 1  beräknas vara hos medlem 
omkring 15 april
Manusstopp - 1 mars

Nr 2  beräknas vara hos medlem 
omkring  15 november.
Manusstopp - 1 oktober
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Den blomstertid 
   nu kommer...
 På juldagen kommer solen tillbaka. 
Även om man inte ser det så är bara 
känslan fantastisk. Nu vänder det och nu 
blir det ljusare igen.

 Att leva i Norden innebär att leva med 
många årstider. Samerna har åtta års-
tider men vi andra kanske bara räknar 
med fyra. Alla är olika och varje årstid 
har sin tjusning även om många tycker 
att november är en av de tristaste måna-
derna på året. December blir lite ljusare 
genom att vi får tända ljus. Vintern kan 
bli ljusare om det kommer snö men 
många av oss har sluppit det i vinter. Så 
tycker naturligtvis inte alla som älskar 
vinteridrotter eller bara tycker om att 
njuta av vita vidder. 

 Men nu kommer våren och som-
maren. Det är ju trots allt de tider som 
vi utnyttjar mest för att kunna ”fara 
omkring”. Naturupplevelser kan bli 
intensiva. Men minst lika intressant kan 
det vara att besöka historiska platser och 
ta del av vad som  hänt. Eller besöka 
andra städer och byar. Även om man 
inte är troende kan ett besök i en kyrka 
ge mycket av traktens kultur.

 I det här numret berättar vi om flera 
utländska resmål. Kanske kan det vara 
något att fundera på inför årets plane-
ring. Det finns ju så otroligt mycket att 
se. Det gäller bara att ta för sig.

 Torgny Ekman är en mycket intressant 
person. Han har byggt upp sitt företag 
från grunden. Vi har intervjuat honom 
och låtit honom berätta om sina tankar.
Vi har också valt att intervjua en mycket 

kunnig trafikpolis om vad som gäller för 
husbilar. Det är viktigt att veta vad som 
lagen säger och inte bara gissa. Ibland 
kan bestämmelser bli otydliga eftersom 
husbilar är registrerade på olika sätt. 

 En fundering som alltid dyker upp är 
hur vi lastar bilen. Har man tillbringat 
många somrar till sjöss så vet man vad 
det innebär att sjöstuva. Samma sak 
gäller ju i husbilen. Det är varken bra 
för trafiksäkerheten eller för sakerna 
att de helt plötsligt börjar flyga omrking 
om Du tvingas tvärbromsa. Och det kan 
faktiskt hända. Ibland räcker det med att 
köra på en kurvig väg eller en väg med 
mycket gropar för att olyckan ska vara 
framme.

 Stig Forsberg har lyckats förhandla 
fram rabatter för klubbmedlemmar. Det 
är bra att vi kan erbjuda sådana till de 
som är medlemmar i klubben.

 Till sist. Vi möts på vägarna och på 
klubbens träffar. Kör försiktigt i trafiken 
och ha reflexvästen på så fort Du lämnar 
bilen i mörker eller skymning.

       Britt-Marie Rönnbäck

Tänkvärt....
Om Du har mobilt inter-
net
- glöm inte att fråga Din leverantör 
vad det kostar att koppla upp sig 
utomlands. Det kan bli dyrt. Det är 
ofta billigare att ta med sig koder 
och använda datorn på campingplat-
sen eller i ett internetkafé (inte lika 
säkert)

Prata i mobiltelefon
 när Du kör bil kan bli dyrt i andra 
länder. Kolla innan Du far. Ob-
servera att böterna tas oftast ut på 
platsen. I till exempel Tyskland är 
det förbjudet att prata i mobiltelefon. 
Däremot är handsfree tillåtet. 

Har Du PR-radio, PMR-
radio eller amatörband
I Bürstner Husbilsclub använder vi 
kanal 10 FM 27 Mhz för PR-radio
För PMR (de små apparaterna som 
vi kan köpa lite överallt) använder vi 
kanal 5 CTCSS kod 1
För amatör-radio använder vi 
145.450 på 2-metersbandet.

Ska Du köra i Tyskland
Tyskland har infört miljözoner i vis-
sa centrala delar av städer. Där krävs 
en särskild dekal för att få köra. 
Annars riskerar Du böter. Kolla 
på www.umweit-plakette.de innan 
Du åker. Annars vet man säkert på 
campingplatser eller bilprovningens 
stationer i Tyskland vad som gäller.

     Efterlysning
  
        Vi söker en medarbetare till vår web-administratör Leif Sjögren. Han vill framför allt ha hjälp med medlems-
   sidor som ger tips om ställplatser och camping m m. Våra sidor är uppbyggda på webbaserad kodning. Det är en 
    fördel om Du behärskar HTML-kodning. Leif hjälper givetvis till framför allt i början. Hör gärna av Dig till Leif 
    - e-post: leifsjogren@bredband.net, tel 019-581905.
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Visste Du
att vi har systerklubbar i England, 
Holland och Spanien
att nya systerklubbar håller på att 
bildas i Frankrike och Italien.

Du hittar en länk till klubbarnas 
hemsida på vår hemsida.

  Nu har vi avverkat klubbens 10:e år, 
som var ett år som väl ingen i klubben 
har kunnat missa. Nu ska vi raskt över till 
2008 för att se vad det 11:e året i klubbens 
historia har att bjuda på.
Nåväl, men mellan två säsonger ska det 
vara en vinter. Vet inte vart den har tagit 
vägen denna gång. 

  Det är många som har sina husbilar i 
ide under vinterhalvåret för att sedan ta 
fram dem när solen börja stiga på himlen 
och det är vår i luften .

 Vi som inte gör så, Irma och jag, vi 
har säsong mellan den 1/1-31/12, och vi 
campar nästan alla helger hela året. Det 
är bara rena familjeangelägenheter som 
gör att vi stannar hemma.

   När jag skriver detta sitter jag i husbilen 
på Rosenlunds Camping i Jönköping. 
Det är den 25 januari och vi ska om några 
timmar bege oss till Jönköpings Konserthus 
och njuta av ”New Years`Consert 2008`” 
som framfördes av Schloss Schönbrunn 
Orchester Vienna.

  Vi har redan sovit sju nätter i bilen i 
år. Efter noggrant räknande blev det 117 
nätter under 2007 och det var nytt rekord. 
Då ska Ni veta att Irma arbetar mycket 
mera än heltid. Hon är den som är mest 
energisk av oss två.  

 Vintercampandet är inte speciellt 
krångligt. Det är bara lite mera att tänka 
på än under den ljusa årstiden. Enligt 
SMHI kommer vintrarna som vi som är 
40-talister kan minnas med snö och kyla i 
massor, att försvinna.

   Vi har firat nyår på många ställen. Vi 
har varit  i Helsingör flera gånger och på 
campingen i Borgholm. Där fick vi bevis 
för att på Öland snöar det vågrätt. Det var 
inget skönt. Där var vi helt ensamma. Vi 
hade om jag minns rätt 18 duschar och 
18 toaletter och  jag tror det var 356 el-
platser. Vi gjorde säkert av med massor 
av ström. Det blåste kallt rakt framifrån 
och vi fick tejpa för grillen på husbilen. 
Utvändiga vintermattor är ett måste även 
när det är mildväder och kraftig blåst. 
Vi har fått hjälp av skräddare i Mantorp 
med en invändig vintermatta, som man 
fäster med tryckknappar. Använder man 
båda dessa så gör det mycket på värmen 
framme i bilen.

   Senaste nyåret tillbringade vi i Helsingör 
och där var vi inte på något sätt ensamma. 
En så här mild vinter måste man boka 
plats flera dagar innan.

  På vintern måste vi ha gott om gasol, 
helst en elplats och varma kläder. Det 
gäller också att se till att varken frisk- eller 
gråvattnet fryser. Om det gör det, så kan 
det bli besvärligt att tina upp bilen.

 Har Ni några frågor av teknisk art, 
kontakta 390 Stig Forsberg, som är 
klubbens tekniske skribent. Kan han inte 
svara direkt så tar han reda på det.

   Jag har själv varit inblandad i husbilar, 
som varit så frusna, att det gått åt två dygn 
i varmgarage för att tina upp så mycket att 
frisk och gråvattnet kunde lämna bilen. 

  Jag kanske kan ge något råd också så 
hör av Er.

 Se till att Ni får en fin säsong med Er 
Bürstner. Vi kanske syns på någon träff 
under året. Man hinner  knappt blinka 
innan det är dags för många att dra igång 
sina husbilar. Vi får verkligen hoppas 
att denna sommaren blir bättre än förra 
årets, sämre kan den knappast bli.

                  Pär Bergfoth
                       0380-40700
                       070-3307369
                       199pelle@gmail,com

Ordföranden:
Året om med husbilen

     Mässor med 
  medlemsmöten

Stora Vårmässan 25-27 april
i Sundsvall
Mässan innehåller allt från trädgård, 
mode, resor, motor och fritid till mat 
och dryck. Uppställningsplatser finns för 
husbilar i begränsad omfattning. 
Plats: MotorCentrum, Norra vägen 8
Anmälan för plats: tel 0911-93324
Klubbmedlemmar anmäl Dig också till 
Jan Wilhelmsson tel 0410-16388 
email:xbs572u@tninet.se

Stora Nolia
Mässan äger rum i Piteå den 2 - 10 
augusti.
Medlemmar som är intresserade kan 
anmäla sig till Jan Wilhelmsson se ovan.
För camping kan det vara lämpligt att 
boka plats på Västra kajens camping i 
Piteå, tel 0911-12030.
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      Det händer i klubben under 2008

   h    Vårträff vid Angsjöns camping den 16 - 18 maj
    Angsjöns camping ligger cirka 8 mil från Umeå, 10 mil från Örnsköldsvik, 20 mil från Skellefteå, 30 mil från Sundsvall  och 
40 mil från Östersund.
Pelle och Ann-Britt Grundström (667) inbjuder till en träff lite längre norrut. Medarrangörer är BW Husvagnar Umeå och Mo-
torcentrum i Sundsvall. I programmet ingår besök vid älgfarm med buss, lunch, tipsslinga mm. Knytis.
Vägbeskrivning: Norrifrån E 4 till Umeå sedan E 12 till Vännäs, därefter väg 92 till Bjurholm. Angsjöns camping ligger efter väg 
92.
Söderifrån: E 4 till Nordmaling sedan väg 353 till Bjurholm, därefter väg 92 ca 0,8-1 mil från Bjurholm ligger Angsjöns camping. 
Skyltar finns. Se www.angsjonscamping.se
Anmälan senast den 11 maj till Ann-Britt och Per Grundström, tel 0663-10160, 070-6419810, 073-8046835
Avgift 400:- sätts in på plusgiro 627 05 04-1. Glöm inte ange avsändare och vad det gäller.

    z              Rally Halland den 23 - 25 maj
   Starten för Rally Halland sker vid Falkenbergs motorbana. Resan kommer att gå längs med Hallands vackraste vägar. I ar-
rangemangen ingår besök på ett motormuseum, guidad tur på ett av Sveriges världsarv samt ett besök vid FJ Husvagnscenter i 
Falkenberg. De är återförsäljare för Bürstner. Möjlighet finns också att besöka veteranbilsutställning på Tjolöholms slott till en 
extrakostnad om 150 kr för två personer. Ett reducerat pris. Det är Kenneth och Ing-Marie Elfström-Glamsjö (500), Wååge och 
Gerd Jergefelt (750) samt Lennart och Anne-Marie Dahl (767) som står för arrangemangen.
Kostnad 811 kronor. I den kostnaden ingår två övernattningar, entréer samt buffé på lördag kväll.
Anmälan senast den 25 april till Kenneth Elfström, Kongsbergsvägen 4, 43016 Rolfstorp, tel 0340-673633, 0705-573633,  0705-
673633, email: kenneth50elfstrom@hotmail.com

     w    Idé och Teknikträff i Nässjö den 30 maj - 1 juni
   Träffen anordnas på Träcentrum i Nässjö. I programmet ingår information om gasolsäkerhet, däck m m. De medlemmar som 
inte fått sina kylskåp justerade - se tidigare medlemsbrev - kan få det på träffen. Möjlighet att utbyta idéer och synpunkter samt 
mycket annat.
Adress: Träcentrum, Framtidsvägen 1, Nässjö. Skyltar finns från väg 31. Parkeringen öppnar klockan 16 på fredagen. 
Kostnad 514 kronor och då ingår fika fredag kväll och varmrätt lördag kväll för 2 personer.
Anmälan senast den 25 april till Åke Piel (350) tel 0380-15801, email: gunillapiel@hotmail.com. Ett begränsat antal elplatser 
finns till en kostnad av 40 kronor per natt. Anmäl behov av sådan plats per telefon 0381-15801.

      f                         Skaraborgsrally 5 - 8 juni
   Carin och Staffan Ager (291) ordnar rally i Västergötland. Utgångspunkt är Breviks camping där också samtliga övernattning 
sker. I arrangemanget ingår på torsdagen bland annat stadsrundtur i trästaden Hjo och besök på landets största ekologiska mjölk-
gård Almnäs. På fredagen, som är Sveriges nationaldag , besöks Karlsborgs fästning samt Forsvik och en ångbåtstur på  Spetsnäs-
kanalen.  Lördag besök på Skövde museum och vidare till Kungslena, lite i Arns fotspår
Kostnad för fyra nätter samt besök beräknas till 950 kronor per bil och två personer. Kommer Du torsdag kväll blir kostnaden 
800 kronor. Betalning sker vid ankomst. Samtliga kvällar förutsätts knytis. Grillar finns. Om Du vill ha el tillkommer 30 kronor 
per natt. Beräknat körsträcka är ca 25 mil per bil. Samåkning kan ske.
Anmälan till Carin Ager tel 0503-12625, email: carin.ager@hjomail.se, senast den 15 maj.
Medarrangörer är Barbro och Leif Runemark (412) samt Lisa Viding och Ulf Floberg (565)
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    Kallelse till årsmöte
 Klubbens årsmöte äger rum lördag den 13 september 2008 klockan 09.30
  Plats: Rydbergsalen, Elmia, Jönköping. Salen kan nås utan mässbiljett.

 Samling/registrering utanför Rydbergsalen kl 09.15

 Sedvanliga årsmötesförhandlingar. I samband med årsmötet ger vi aktuell information.
 I början av mötet har Du möjlighet att anmäla övriga frågor som tas upp sist.

                  v               Elmia Camping
        Det finns några platser kvar på klubbens camping. Är Du intresserad - ta kontakt med Stig Högberg tel 019-294441 så snart 
som möjligt så kan Du få en av dem.
I klubbens tält på Elmia ordnas knytis för alla medlemmar på kvällarna torsdag (ärtsoppa eller vad Du vill),  fredag och lördag. På 
lördag kväll presenteras nya styrelsen. Om Du är ny medlem, kom gärna med då så får vi presentera Dig också. Ligger Du inte 
inom Elmia campingormåde bör Du komma in före 18.00 då mässan stänger för att kunna delta på kvällen. 

       x    Clubmästerskap i Munkedal den 22 - 24 augusti
   Årets clubmästerskap äger rum i Munkedal Folkets Park. Arrangörerna räknar bl a med att bjuda på räkafton med underhåll-
ning fredag kväll och knytis på lördag kväll. Anmäl om Du inte tål räkor.
Vägbeskrivning - tag norra infarten till Munkedal och följ sedan skyltar till Folkets Park.
Kostnad: 459 kronor. Ev kan 50 kronor tillkomma beroende av dagspriset på räkor.
Anmälan senast den 10 juni till Marie-Louise och Leif Lindqvist (69) tel 0522-641780, email: hi.leif@minmail.net,
Eivor och Kennet Johansson(349) tel 0304-670685, email: ekjohansson@swipnet.se, Marianne och Sture Schewenius tel 0524-
71622, email: sture.schewenius@telia.com

                Repetionskurs - kvinnor och körning den 30 augusti
   De som deltog i förra året i kursen på Breviks Camping för kvinnor, som vill bli bättre bilförare, får nu en möjlighet till repe-
tion och uppföljning. Åke Johansson är som tidigar kursledare. Kursen är bara öppen för tidigare deltagare men vi återkommer 
med en ny kurs för de som vill pröva på.
Anmälan till Carin Ager senast den 15 augusti. Se under Skaraborgs-rallyt.

    m    Bürstnermästerskapen i Golf den 20 september i Vadstena
   Vi träffas kl 12.00 på golfbanan i Vadstena där vår medarrangör Östgöra Camping bjuder på en lättare förtäring. Den som öns-
kar kan komma redan fredag kväll. Första bollen slås kl 13.30. Mästarna koras efter scratchprincipen och vi hoppas att de gamla 
mästarna Lisbeth Widing och Conny Ekman får det svårt att försvara sina titlar. Vi spelar slaggolf, dam- och herrklass. Vi följer de 
regler som klubbens förra årsmöte beslutat om.
Också de som inte spelar golf är välkomna att delta i måltid och samvaro.
Anmälan till Åke Stärner, annalenaake@hotmail.com, senast den 10 september.

                          För samtliga arrangemang gäller...
  Du ska bekräfta Din anmälan genom att betala in angiven avgift på klubbens plusgirokonto 608 8517-5. Glöm inte att ange 
avsändare. Betalar Du via internet ange på meddelanderaden först nummer och sedan vad inbetalningen gäller. Om du inte har 
angett avsändare kommer Du att faktureras 50 kronor ytterligare. Det är vad det kostar att efterforska vem som har betalat. Ang-
sjöns camping och Skaraborsrallyt betalas direkt till arrangörerna.

  Om Du inte kan delta och vill få tillbaka inbetald avgift - kontakta Bengt Erdmann och tala om vilket bankkonto Du har.
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Julmarknad i Hamburg 
- rena folkfesten

   Julmarknaden i Hamburg är en 
upplevelse. Vi stannade där i tre dygn. 
Det regnade större delen av tiden men det 
gjorde inte så mycket, för julmarknaden i 
Hamburg är det största vi varit med om, 
både till innehåll och yta. Vi gick fram 
och tillbaka i tre dagar och jag lovar att 
vi hann inte igenom allt ändå. Det var 
marknadsstånd efter gatorna, affärerna 
var öppna och massor med folk på 
gatorna. Musiken flödade ut från alla 
glühwein-tälten, där man kunde dricka 
glühwein, ta en öl eller sitta ned och äta 
grillat och stampa takten med orkestern 
som spelade. Marknaden började någon 
gång på förmiddagen och den höll på när 
vi gick därifrån sent på kvällen varje dag. 

   Vi startade resan mot Hamburg i slutet 
av november. Resan dit gick som vanligt 
från Helsingborg - Helsingör  genom  
Danmark  till  Rödby – Puttgarden. Vi 
kom i väg tidigt på morgonen, så vi han 
fram till Lübeck där vi stannade för 
övernattning. Där passade vi på att gå in 
i gamla stan och tittade på julmarknaden. 
Den är klart värd ett besök, särskilt 
marsipanhuset, vilket är lite utöver det 
vanliga. Vi stod mitt inne i Lübeck med 
bilarna nere vid kanalen, där det finns 
parkeringsplatser för långa fordon. Det är 
en bra plats, som vi kan rekommendera 
till andra.

Vi fortsatte nästa dag mot vårt mål 
Hamburg, I Hamburg är det lite mer 
knivigt att få plats, men det finns om man 
söker sig en liten bit utanför statsmitte, 
som det heter där. 

  Vi hittade 
  bra ställplats
  Vi hittade en ställplats i Willhelmsburg, 
där det gick buss från ställplatsen 
Finkenrieker. På ställplatsen fanns el och 

toa med dusch och lite information om 
bussar och tunnelbanor i Hamburg. El 
var dyrt. Vi fick betala i automat en Euro 
för 1.5 Kw så det gäller att spara på el.   
Priset för platsen var rimligare 12 Euro 
per dygn. Dessutom fick man betala extra 
för dusch och 0,20 Euro för att komma in 
till dusch och toalett. 

  Miljön runt om var kanske inte helt 
trevlig. Visserligen rann floden Elbe förbi 
ställplatsen, men ett stenkast därifrån 
gick ett fyrfiligt järnvägsspår, där tågen 
gick hela tiden. Men man vänjer sig. 
Och tillsyningsmannen pratade perfekt 
skånska. Han sa att det skall bli vall mot 
tågen i framtiden och platsen skall ökas ut 
med fler husbilsplatser. 

   Till centrum
   av Hamburg
  För att komma in till Hamburg fick 
vi ta buss 154 in till Willhelmsburg (ca 
8 minuter) och sedan tunnelbanan in 
till centrum (cirka 10minuter). Vi kan 
rekommendera att man köper turistkort, 
som gäller för alla transportmedel i 
Hamburg. Det lönar sig om man stannar 
några dagar. Kortet går att köpa i automat 
på alla tunnelbanestationer, och man 
bestämmer hur många dagar man skall 
köpa kort för i automaten.
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 På lördagskvällen gick vi på Tivoli. Det 
var ett tivoli, som var uppbyggt för en 
månad just under julmarknadstiden. Det 
var kollosalt stort. Tänk dig Gröna lund 
och Lisseberg  hopslagna. 

 Där fanns spökhus, karuseller, och 
konstruktioner, som man inte kan tro att 
folk tordes åka i. Och naturligtvis ett 
pariserhjul, som var hur högt som helst. 
Är man inte nöjd när man går därifrån 
tycker man inte om tivoli.

   Så blev det söndag och tidig uppstigning, 
för klockan 06.00 på morgonen slår 
fichmarkt upp sina stånd vid Altona i 
Hamnen vid floden Elbe.  Där säljer 
man allt mellan 06.00 och 10.00 varje 
söndag året runt. Är man i Hamburg på 
en söndag kan vi bestämt råda er till ett 
besök. Man kan tro att det bara är fisk 
som säljs med tanke på namnet, men så 
är inte fallet.

Chans att 
köpa billigt
   Men något, som är sant, är att det finns 
stora möjligheter att köpa billigt. När 
klockan börjar närma sig 10.00 vill många 
handlare få slut på sina produkter. Då 
kan man göra fynd, stora fruktkorgar eller 
påsar med olika grönsaker eller varför 
inte en stor kasse med godis för 10 euro. 
Möjligheterna finns och bara stämningen 
bland de olika ”knallarna” är sevärd.

   På vägen hem kunde vi inte motstå ett 
infall, som vi fick, om att fortsätta till en 
liten stad öster om Hamburg som heter 
Stade. Det är en gammal svensk stad med 
ett Sweden Museum. Stade ligger ca 6 mil 
bort och vägen dit var fin.

   I Stade fanns det en ställplats nästan 
mitt i centrum med tillgång till el, vatten 
och toa-tömning. Själva staden var värt 
ett besök med mycket av den gamla 
bebyggelsen kvar. Tyvärr kom vi aldrig in 
i Museet för det var stängt på måndagar. 
Därifrån åkte vi till Lübeck igen men 
den här gången stannade vi vid Placa 
köpcentrum och sov utanför varuhuset 
på natten.

  Och på tisdag morgon var vi på väg hem 
från en blöt men rolig och fantastisk resa 
med husbil till Hamburg.
Vi som åkte var medlem 333+ungdommar 
och medlem 350 
 
               Leif Jansson (333)

     
      Ställplatser
    med rabatter

Mantorp 
vid Östgöta Camping
Medlemmar i BHC betalar 50 kro-
nor per natt. Övriga betalar 100 kro-
nor. Vid service av husbilen gratis.

Gålö Skärgårdskrog
Väg 277 till Gålö Lanthandel, sväng 
höger, 2 km vänster vid skylt Skälå-
ker, efter 50 meter sväng vänster igen 
mot Skärgårdskrogen.
Kostnad 50 kronor per natt, 20 kro-
nor för el.
Restauranten har fullständiga rättig-
heter.
Förhandlingar om rabatter pågår.

Vega Baren Ställplats
Ligger vid Söderby på Nynäsvägen 8 
(gamla Nynäsvägen) mellan avfar-
terna Länna och Handen. Åk av där 
det passar och ta den lokala parallella 
vägen väster om motorväg 73.
Bra för den som ska passa färjan 
til/från Gotland.
Sveriges äldsta hamburgerbar.
Kostnad 50 kronor per natt, 20 kro-
nor för el.
Förhandlingar om rabatter pågår.

   

   Bra gasolpriser

Östgöra camping
Mantorp, Norrköping, Örebro, 
Malmö och Märsta
Fast pris P11, PA11, PC10   
  225 kronor vid byte
Övriga storlekar    -25 procent vid 
byte 

PR-Husbilar Sollebrunn
P11, PA11 215 kronor vid byte
PC 10                295 kronor vid byte

Preem
Preemkort ger 10 procent rabatt

Timmernabbens 
Karamellfabrik
Fyll gasolflaskan för 20 kronor/kg. 
Det motsvarar 200 kronor för en 
tom PC10 och 220 kronor för en 
tom P11. Man betalar bara för det 
som fylls på.
Vägbeskrivning: Vid E22, avfart 
norra kustvägen söder om Mönsterås 
vid Motell Kronmunken.

      Städer med ställplatser
  
  För att komma in och handla måste man ju få ställa ifrån sig husbilen på 
en bra plats med gångavstånd till centrum. Vi har hittat några städer som har 
sådana möjligheter. Det är bland annat Piteå (vid kyrkan), Östersund (vid 
hamnen), Skellefteå (ovanför älven), Härnösand (vid hamnen), Oxelösund 
vid hamnen i Femöre. Kalmar hade tidigare ett antal platser vid hamnen. Nu 
hänvisas vi till en allmän parkering där det oftast är trångt och fullpackat av 
personbilar dagtid. Det finns naturligtvis flera städer som har ordnat det vet-
tigt för husbilar.

  Nu skulle vi vilja att Du som är medlem i klubben kontrollerar hur det är 
hemma hos Dig. Finns det någon bra plats så meddela oss gärna. Då skri-
ver vi om det och det är ju ett bra sätt för den kommunen att få besök. Om 
det inte finns hemma hos Dig -  skriv eller ta kontakt med turistansvariga i 
kommunen. De borde ju vara intresserade av att öka turistnäringen inom sin 
kommun.
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Moseldalen 
- ett fantastiskt resmål

  Moseldalen är nästan 
overkligt vacker. Den breda 
floden slingrar sig fram genom ett 
frodigt landskap och på de mjuka 
bergssluttningarna klättrar gröna 
vinrankor. Att resa här är att färdas 
i tiden. Flera av dalens små städer 
har anor från romartiden och det 
är tätt mellan borgar, slott och 
pittoreska byar. Man färdas genom 
små byar med Mosel på ena sidan 
och bergen med vinodlingarna på 
båda sidor. Det är svårt att beskriva 
i ord.

  I Moseldalen kan man cykla längs 
ringlande småvägar, prova viner på de 
berömda vingårdarna och beundra 
landskapet under en stilla flodbåtsfärd. 

  Hela Moselområdet är som ett enda 
stort campingområde. Finns det inte plats 
på en ställplats hittar man lätt en annan. 
Bästa tiden att fara dit är på våren då allt 
blommar eller i mitten av september då 
vinet skördas. Då är det vinfester i de små 
byarna.

  Vi var två husbilar som startade i 
Småland för resa genom Danmark i början 
av oktober. Vår första natt sov vi på Farö. 
Det är en ställplats som många svenskar 
använder för sina resor söderöver. Nu var 
siktet inställt på att snabbt komma ner till 
Koblenz.

 Bilarna tuffade på mot Hamburg och 
Bremen. Strax före Osnabrück hittade vi 
en ställplats eller snarare parkeringsplats 
på ett torg i staden Damme. Det fanns 
ingen toa eller vatten. Man får se lite av 
tyskt vardagsliv när man avviker från de 
stora motorvägarna.
 Men vi drog vidare mot Siegen. Det 
är fina motorvägar, om man snabbt vill 
komma fram till ett mål. Vi hade vackert 
väder men stannade alltid efter cirka två 
timmars körning för bensträckning och 
koll på läget.
När vi hade passerat Koblenz vek vi av 
från motorvägen vid Ulmen. Då var det 
serpentinvägar ner till Cochem som 
gällde. Det var söndag och fint väder.  

Nu såg vi äntligen Mosel och dess krökar 
som kom att följa oss hela resan. Det är 

aldrig något hetsigt lopp med floden. Det 
är utmärkta med cykelbanor längs floden 
på båda sidor och mycket populärt att 
cykla där.
Nu närmade sig kvällen och vi skulle leta 
nattplats. Det är gott om platser. Men den 
platsen vi tänkt var fullbelagd så vi fick 
tips om en reservplats i staden Bremm. 
Den låg utanför en restaurang, och för 
att koppla av tog vi ett glas vin. Det var 
så gott att vi köpte med oss flera flaskor 
av det. Det var definitivt billigare och 
man fick möjlighet att smaka för att inte 
köpa grisen i säcken! Där på ställplatsen 
träffade vi ett par norrmän. 

 Väl utsövda for vi vidare mot 
Bernkastel-Keus. Detta är en gammal 
stad med mycket vackra hus och smala 
gator. Det fanns också en planka med 
datum inristat hur högt vattnet har stått 
i staden när Moselfloden har svämmat 
över. Som vi förstod det var stor del 
av de första våningarna på stadens hus 
under vatten för bara några år sen. Det 
gick att se på en del rappningar att den 
hade släppt. Man kan förstå att det 
kostar pengar med översvämningar och 

Utsikt över 
moseldalen
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med tanke på kommande varningar om 
klimatförändringar kan man dra slutsatsen 
att det inte var sista gången.

Vi övernattade i Piesport och gick på 
vinprovning igen. Där mötte vi åter 
norrmännen.

  Nästa stopp var i Longuich 
där vi visste att en tredje bil i vårt gäng 
”bodde”. Där skulle vi ut och närmare 
undersöka hur man plockar vindruvor 
och ta reda på lite om hur det är att leva 
runt floden. Vi fick kontakt med en ägare 
till ett vinfält, som på stapplig engelska 
berättade om hur man kan gå på de 
sluttande vinfälten och hur man får kalla 
in folk från Rumänien och Polen för att 
få tag i plockare. Tyskarna vill inte själva. 
Vi kunde bara jämföra med vem som 
plockar våra jordgubbar! De har linbanor 
och små traktorer med vinschar och 
plastkar att plocka i. Men de druvor som 
ska bli vin är inte stora, och de är inte så 
väl rensade heller.

    När vi nu var så nära Frankrike tyckte 
vi att vi skulle ta en dagsutflykt dit. Det är 
ju en av fördelarna med husbil att man 
kan göra om rutten helt tvärt. Efter en 
koll på kartan hittade vi staden Thionville 
inte så långt från gränsen. Det är mycket 
smidigt att passera mellan EU-länder 
numera. Vi märkte bara ett grönt streck 
i vägbanan där vi bytte land. Sen stod ju 
skyltarna förstås på franska. Vi stannade 
till på ett jättevaruhus. Det som slog oss 
lite sportklädda svenskar i fot-räta skor 
var att fransmännen var mycket välklädda 
och särskilt damerna. Det var högklackat 
och kjol som gällde där.

  När vi fått nog av Frankrike tog vi 
vägen tillbaka till Mosel för övernattning 
i Mehring. Där var vi i två dagar och 
nätterna var kyliga. Man kan också fara 
vägen genom Luxembourg tillbaka. De 
har också gratis motorvägar
Just vid Mehring fanns möjlighet att ta 
en båttur utmed Mosel som omväxling 
till bilåkandet. Det fanns fler tillfällen till 
utflykter på floden senare.
Nu kunde man säga att vi var på väg 
hem. Vi körde norrut och stannade åter i 
Bernkastel- Keus och sen också i Traben 
Trarbach. Båda är fina städer men inte 
särskilt små!

  Vi fick många tips från vana 
resenärer och några rekommenderade 
Enkirch. Det var en stor plats som nog 
alltid har någon plats över. Vi såg floden 
med all trafik som alltid rör sig på den 

och är en avkoppling att följa. 
Vi skulle nu längre norrut och kom till 
Zell, som är en trång stad om man inte 
ser upp. Vi hamnade bakom en lastbil, 
som stod och lastade inne i den smalaste 
delen, så vi fick vänta till den lastat färdigt!  
Det är gott om broar över floden.  Det 
går väg på båda sidorna i stort sett hela 
tiden. Man kan följa med på kartan 
vilken sida man vill vara på för att hitta 
campingplatser m m . 

Lägligt nog så var det dags att sova 
igen när vi kom till Bremm. Vi tog in på 
samma ställplats som tidigare och åt gott 
på restaurangen innan det var dags för 
vidare äventyr.
Då fick vi SMS från en av de andra 
bilarna att de befann sig i Ernst på en bra 
ställplats. Vi tog oss dit med lite besvär. 

Efter uppställning tog vi alla fyra bussen 
in till Cochem. Det kan vara skönt att 
ibland slippa tänka på parkeringstider.

  Vi närmade oss nu Koblenz 
där Mosel och Rehn möts. Utanför finns 
campingplatsen Winningen som ligger 
vid hamnen. Trots att vi sett mycket hade 
vi ork att leta på kartan efter uppslag. Vi 
såg då att det inte var så långt till Lorelei-
klippan. Sagt och gjort - vi vred ratten 
söderut igen.
Vi var snart i St Goar där vi fick vår bästa 
ställplats någonsin. Vi stod med vindrutan 
rakt mot floden Rehn med all den trafik 
som är där. Sen gick vi några kilometer 
(ca2) till en campingplats som ligger 
precis mitt emot klippan. Där stod våra 
norrmän och ropade på oss! Vad man 
träffar mycket trevligt folk när man är ute 
och far.
Rehn är så strömt just här och vid 
klippan gör floden en skarp böj som 
gör att vattenmassorna kommer i virvlar. 
Jag förstår att det har varit en fara för 
båttrafiken förr. Över Rehn finns inte alls 
så många broar som över Mosel så man 
måste ha mer ha koll på vart man ska.

  Efter att vi lämnat Rehndalen 
drog vi motorväg norrut. Celle har en 
bra ställplats där det alltid finns plats och 
närhet till en vacker och välsorterad stad. 
Heiligenhafen blev sista ställplatsen innan 
vi nådde slutet på en omväxlande resa.     
 Vi som deltagit i hela eller delar av resan 
är bilar nr 204, 333 och 350.

     Gunila Gyllensten ((204)

 Lisa Jansson vid ett vägskäl
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Husbilskungen fick en buckla...

                 Prisad profil
Frågar man Torgny Ekman vad det är som gjort Östgöta Camping till ledande i Norden 
som säljare av husvagnar och husbilar kommer svaret snabbt:
Personalen och produkterna. Han verkar stolt över båda delarna. Och mest stolt är han 
över att sälja Bürstner. Stolt var han också när han fick Dackepriset som bevis på goda 
grepp som företagare.

Porträttet

   Redan efter ett kort samtal med Torgny Ekman har man 
klart med sina omdömen:
 Det här är en man med blick för väsentligheter, näsa för 
affärer, fingertoppskänsla och hårda nypor…
  Eller också kan man dra till med att husbilskungen i Mantorp 
nu kört upp på huvudleden igen, går på alla cylindrar och 
verkar ha trampat gasen i botten. 
  Vill man stapla vidare på epiteten fylls man med en känsla 
av att denne humoristiske och vänlige man också är en 
anspråkslös person fylld av kreativitet och entusiasm.

  - Ja, jag kan nog känna att gnistan är tillbaka efter de år då luften gick 
ur mig. Det var när jag förlorade min hustru som lusten försvann 
och mina söner och jag sålde företaget, säger Torgny Ekman och 
stillnar för ett ögonblick i sitt ivriga gestikulerande.
  - Jag blev kvar i företaget som mentor eller grå eminens men 
2005 köpte vi tillbaka företaget efter fyra år med annan ägare.  
Och medan Torgny Ekman är inne i sina anspråkslösa svängar 
konstaterar han:
  - Jag är ju bara vd för företaget. Och så berömmer han sönerna 
och medägarna Conny och Rolf och alla anställda.
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  - Ett företag utan bra personal är som en snickare utan såg, 
säger han med eftertryck. Det handlar ju inte om att spela  
enmansteater.
   Det är inte helt lätt att tränga in Östgöta Campings vd i ett 
hörn av kontorsmodulen och få honom att stanna upp för 
en stund av eftertanke och analyser. Han verkar trivas mitt i 
beslutsfattandet.
  - Det är fullt drag med många leveranser och ombyggnationer 
noterar han och plockar i farten fram ett papper som bevisar att 
det rullar på för fullt med företaget.
  Senaste bokslutet var på 1.378 sålda fordon och en omsättning 
på över 394 miljoner går det att utläsa.
  - Så framtiden ser ljus ut, vi ser inge tecken på nedgång, säger 
Torgny men blir lite eftertänksam när vi kommer in på frågorna 
om höjda bränsleskatter och miljöproblem  med ständiga 
påminnelser om växthuseffekter.
  Det verkar också som om det har mattats en del i Tyskland. 
Det positiva med det är att våra leveranser håller tiderna.
 - Men  jag tycker nog att jag lärt mig att utläsa svängningarna i 
branschen. Nedgångarna har varit lätta att förutse. För det har 
varit tre verkliga toppar och bottnar under åren. Det är inte 
många år sedan det gick så trögt att en husbilsförsäljare erbjöd 
en Fiat personbil på köpet om man handlade en husbil!
  

                         Såg möjligheter
  Det fanns perioder då det etablerades husvagnsfirmor nästan 
i varje gathörn. Ibland försvann somliga lika snabbt som de 
etablerats. När Torgny Ekman ”vädrade” ett lämpligt objekt så 
slog han till och övertog. 
  Torgny har aldrig behövt erbjuda några personbilar som 
”handelsgotta” när han sålt husbilar och husvagnar under snart 
40 år. 
  I stället har han envetet och kreativt tagit nya tag så snart tillfälle 
yppat sig. Den handfastheten och fingertoppskänslan har gjort 
hans företag till Nordens största i branschen med fyra filialer 
och en rad återförsäljare i landet.
 

 - Vi äger 85. 000 kvadratmeter mark och byggnader på 11 000 
kvadratmeter (förutom det vi hyr) och har 53 anställda notera 
han med samma anspråkslösa ton som när han berättat att man 
har köpt gatan förbi företaget i Mantorp av Mjölby kommun.

                           Köpte hela gatan
  - Vi fick ju sköta driften så vi tyckte det var lika bra att köpa 
hela gatan. Jag tror det är unikt att en kommun säljer en gata till 
en privat aktör. 26 000 kronor betalade vi…
  - Mjölby  är en bra kommun att samarbeta med säger Torgny 
och berättar om hur han åren 1987 till -89 hade kontrakt med 
jugoslaviska staten för att sköta införseln av Adria husvagnar 
till Sverige. Vi köpte ett stort markområde av kommunen och 
byggde hus för att klara verksamheten. Men med Titos död 
kom ju kriget på Balkan igång och så dog  staten Jugoslavien 
och vi fick bara ett papper på att kontraktet var annullerat. 
Punkt och slut!
  - Men vi tjänade bra på verksamheten. Och huset som vi byggt 
gav vi till bygdens Hemvärnskår…
  Stå med fötterna på jorden; inte ge sig ut på ekonomiska 
äventyrligheter; samla i ladorna förefaller att vara axiom för 
Torgny Ekman i företagandets filosofi. Men nästan i samma 
andetag berättar han om köp av konkursboet AM-mobile som 
importerat Miragebilar, elverk  och luftkonditionering och fick 
bl a flera exklusiva personbilar ”på halsen”. Bilarna gick snabbt 
att sälja. Länge tid tog det med alla elverken. 
  - Allt gick dock så småningom att sälja.
  - Visst har det varit viktigt att hålla tungan rätt i munnen under 
åren. Som när vi fick ett erbjudande från Solifer husvagnar att 
enbart sälja deras produkter. Vi skulle få en bra uppgörelse 
med företaget om vi skippade övriga märken. Det hade varit 
som att lägga alla ägg i samma korg. 

                          Lyckat samarbete
 Bland alla grepp som Torgny Ekman tagit under decennierna 
med rullande fritid verkar han se samarbetet med Bürstner 
som det mest glädjande.

Jag ser inga tecken på avmattning... Det är viktigt att ha kursen klar...

”Har man bra medarbetare... 
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  - När vi tecknade avtal med Bürstner 1996 köpte vi tio bilar som 
vi sålde samma dag som dom fanns i Sverige. Nu är Bürstner-
bilarna så stor del av försäljningsvolymen (275 bilar -07) att vi 
har bildad företaget Bürstner Sverige AB….
 - Vi har idag det högsta kreditvärdigheten (AAA) vilket inte 
bara är glädjande och tryggt för oss utan också en trygghet för 
våra kunder noterar Torgny Ekman under funderingarna om 
företagets ekonomiska status.
 - Allt handlar inte bara om att sälja bilar och husvagnar. 
Eftervården och servicen är viktig. Vi  har 13.000 kunder i 
vårt register och vi vill hålla kontakt med alla, även de som av 
olika skäl slutat med ”vägfarande”. Att vi nu bygger ställplatser 
eller quick stop vid våra anläggningar är en del av servicen till  
husvagns- och husbilsåkande. Att gå in på campingar är dyrt 
idag. Vi gör bra anläggningar med full service där man kan 
stanna för en vettig kostnad. En 50-lapp för husbilsklubbens 
medlemmar och 100 kronor för övriga är rimligt. Och kommer 
ni med bilarna till service ligger ni gratis.!
 Plötsligt vänder sig Torgny om och greppar en pokal som står 
lite undanskymd på ett bord i  hörnet.
                                            

                          Pris som gladde
  - Det här är ”Dackepriset” för 2007, säger han och lyfter bucklan 
i luften. Mjölby kommuns alternativa ”Nobelpris” som alltid 
delas ut på Nobeldagen i samband med en stor fest i Mjölby.
  - Jag blev inviterad på middag och blev placerade vid 
hedersbordet utan att ana något. Dackepriset går till den, eller 
de, som gjort något positivt i kommunen och det gladde mig 
stort. Det här var min andra utmärkelse. Redan 1993 korades 
jag till Årets företagare. Också det en fjäder i hatten.
  - Jag blev nästan mållös men jag inbjöd alla närvarande att göra 
ett besök hos Östgöta Camping…
  Det gäller alltid att agera för sitt företaget. 
 När man ser Torgny Ekman med mobiltelefonen i örat 
snabbvandra genom lokalerna på Östgöta Camping eller stå 
i montern på Elmia i Jönköping och demonstrera skall man 
komma ihåg att här ser vi en man som inte direkt börjat med två 

tomma händer men väl med såg, mejslar, hyvlar och vattenpass 
i nyporna.

                        Fann sin nisch
  Med den utrustningen byggde han sin första husvagn, som 
blev nästa, som blev nästa, som blev nästa, som såldes med 
viss förtjänst. Då förstod han att han hittat sin nisch. Men 
han upptäckte också att den rullande fritiden var en trivsam 
sysselsättning.
   Men den rätta vägen var inte att bygga grejerna själv utan att 
sälja det andra byggt. Och det har han ju lyckats med.
 - Östgöta Camping ägs nu av mig och sönerna Conny och 
Rolf. Thomas Lundin och Jörgen Carlsson har gått in som 
minoritetsägare med fyra procent var. Jag ser en framtid där alla 
anställda som så önskar kan gå in som delägare. Vi skissar på 
idén säger Torgny.
 Snart kan Östgöta Camping fira 40-årsjubileum. Själv har 
grundaren hunnit till 66 år och kan räkna sig till folkpensionärerna 
skara. Vid de åren har man rätt att sitt på parkbänken och mata 
duvor.
   Men Torgny Ekman blir knappast någon duvmatare. Han 
hinner inte för han ska sälja bilar. Och att bygga ut och utveckla 
företaget tar all tid i anspråk. Fast några veckors golfresa till 
Kanarieöarna blir det varje vinter. En sväng till Nordkap med 
hunden, chow-chowen King som medresenär i Bürstner-bilen 
blir det varje sommar.
  Torgny tittar mer genom framrutan än i backsspegeln. Men på 
frågan om ytterligare uppköp blir svaret kort: Det får framtiden 
utvisa.
  Hur som helst:  Det blev en omstart som går på alla 

cylindrar…

                                   Anders Rönnbäck

 

Missar man greppet kan det gå snett... Jag har sett tre upp- och nedgångar.

  ...så blir man framgångsrik”
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Skagen 
- ett möte mellan två hav
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Bländade av ljuset strövar vi över sandvidderna. Vi lyssnar till bruset från de två hav som  omsluter 
oss från två håll.
  När vi vänder oss om ser vi att våra spår i sanden är på väg att sopas igen av den bris som denna gång 
blåser från Skagerack. Snart ska våra spår för evigt vara utplånade; igensopade av den vind som ständigt 
sätter sanden i rörelse.
  Plötsligt dyker slutraderna i Pär Lagerkvists dikt, ”Det är vackrast när det skymmer”, upp i sinnet. Där 
skriver han:
  Jag ska vandra
 - ensam, utan spår.
  En vandring på Skagen är för oss alltid att ströva i historien. Att ge sig ut över dyner och sandvidder är att 
fylla sinnet av gånga sekler, av skapande. Man kan inte gå där på stränderna utan att känna de historiska 
vingslagen. Det var här de levde och verkade, Skagenmålarna. Det var här de skapade sin odödliga konst. 
Naturrealisterna, de som skapade konst, som i sin detaljrikedom verkar som målat ur ett foto med förra 
seklers glasplåta som förlagor. Vilket, det har visat sig, de faktiskt också i stor utsträckning var.
  Vi lyssnar till bruset, vi lugnas av suset, vi följder pärlbandet av fartyg som liksom kopplade till 
varandra stävar mot norr, mot väster, mot söder. Dygnet runt rinner fartygstrafiken. Ut mot Nordsjön, mot 
Atlanten eller svenska hamnar, eller danska, eller europeiska…
   Och så Pär Lagerkvist igen:
   Jag ska vandra

- ensam, utan spår.
  Det var här de vandrade och verkade under andra hälften av 1800 och början av 1900-talen. Och även 
om deras spår i sanden är utplånade så lämnade de eviga spår i sina naturrealistiska målningar. Fiskare 
i kamp för brödfödan, människor i fest, damer strövande på stränderna, samling runt vårbrasan på 
stranden…
Man kan inte vandra på Skagens stränder och bland sanddynerna utan att känna sällskapet av 
Sören och Marie  Kröyer, Christan och Oda  Krohg, Jörgen och Anna Ancher, Johan Krouthén. Oscar 
Björck, Holger Drachmann…
Den sistnämnde var så  framsynt att han för evig tid bokade en plats på Grenen.  Hans grav är placerad 
på en kulle i början av Grenen. Därifrån har man har fri sikt ut över sanddynerna och de vida stränderna 
av Skagerack och Kattegatt.
  När man upplever stränderna, det bländande dagsljuset eller det blå kvällsljuset är det lätt att förstå hur 
den speciella stämningen i ”skarven” mellan två hav kom att fascinera alla de som målade här för över ett 
sekel sedan.

Skagen 
- ett möte mellan två hav
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Den översandade kyrkan, S:t Lau-
renti, byggdes på 1300-talet. På 1700-
talet blev kyrkan alltmer översandad 
och menigheten måste gräva sig in. 
1795 las kyrkan ned. Bara tornet 
syns numera som minne.

  Mannen bakom den 
konstnärskoloni, som ”intog” Skagen, 
var PS Kröyer.  Mest kända är hans 
verk med de strandflanerande damerna 
i långa vita klänningar, eller festen i 
bersån, kallad  ”Hipp hipp hurra”. Inte 
att förglömma det monumentala verket 
av det väldiga bålet på stranden, där varje 
porträtt är så detaljrikt att man nästan 
hör människorna tala och elden spraka.
  Skagenmålarnas tillvaro har ofta 
beskrivits som en rogivande och 
kamratlig atmosfär. Och i vindsuset ute 
på Grenen kan man i sitt inre sinne se 
det liv som fanns här för länge, länge 
sedan.
  Där fanns Sören Kröyer i sitt ständiga 
skapande, där fanns han unga hustru 
Marie med sitt bedårande porträttmåleri, 
där fanns makarna Jörgen och Anna 
Ancher, som kom att bygga de hus, som 
idag fungera som museum.

  Peder Severin Kröyer 
kallades Sören av sina vänner och 
med det namnet har han gått till 
historien. Han var den främste av 
Skagenmålarna med utbildning i 
Danmark och Tyskland. Men han 
led av manodepressiv sjukdom och 
vistades långa tider på mentalsjukhus. 
Trots det var han den ledande för 
Skagenkollektivet och målade intensivt 
under sina friska perioder.
   Den 16 år yngre hustrun Marie 
förälskade sig i den svenske tonsättaren 
Hugo Alfvén
och skildes från Sören Kröyer. Makarna 
Alfvén flyttade till Uppsala och hade 
sommarhus i Tällberg i Dalarna. Men 
Marie försvann som målare och ägnade 
sig istället åt inredningar i Dalastil, där 
hon kom att jämföras med Carl Larssons 
hustru Karin.

  Svenskarna Oscar Björk 
och Johan Krouthén kom också tidigt 
till Skagen och målade intensivt bland 
fiskarbefolkningen.
   Allt detta bär man med sig i sinnet 
under ett besök på Skagen museum och 
i Anchers hus och under vandringarna 
bland dynerna och på stränderna. 
Kommer man med husbil ligger man 
lämpligast på Grenens camping därifrån 
man snabbt kommer ut på hedarna och 
på de vida stränderna. 
   Trots att Skagenmålarnas storhetstid 
kanske var 1890-talet så präglas orten 
fortfarande av den epoken. När Sören 

Kröyer dog 1909 var det slutet på 
Skagenmålarnas storhetsperiod.    Men 
turistiskt lever de kvar. Att vandra på 
Skagen är att ströva i deras spår.

  Det har skrivits 
spaltkilometer och gjorts filmer om 
Skagenmålarna och deras tid. Att de 
kom att ha minst lika stor betydelse i det 
danska konstlivet som Anders Zorn och 
Carl Larsson hade i det svenska är helt 
klart.
  Att ströva ut på Grenen och ställa sig 
på den yttersta spetsen är att känna 
spänningen i att stå precis på gränsen 
mellan två brusande hav…
  Att dra till Skagen var tidigare att segla 
över Kattegatt och trängas i den välfyllda 
gästhamnen. Nu är det lugnare att 
komma med husbil och ligga på de fina 
campingplatserna.
   Vägen till Skagen kan antingen gå 
via broarna över Öresund och Stora 
Bält eller med färja från Göteborg till 
Fredrikshavn. 
   Och den jylländska kusten är inte 
bara Skagen utan också att resa efter 
en betagande kustremsa med de 
milslånga sandstränderna  och de höga 
branta klitterna ned mot Skagerack 
och Nordsjön. Men det är en annan 
historia...
  
       Anders Rönnbäck
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   Men visst är trafiktempot på vägarna för högt om man ska tolka 
Ruben Börjesson. Och nykterheten har ju visat sig bli allt sämre. 
Det har mängder av kontroller avslöjat. Ett trist faktum.
   Ruben Börjesson kan dock (dessbättre) inte erinra sig att någon 
husbilsförare ertappats med för mycket ”innanför västen”.

  Stillsamt

   - Men i stort är husbilsföraren densamme som varje annan bilist. 
Förutom att det går stillsammare till för husbilarna, eller om man 
vill kalla det långsammare.
 - I husbilar färdas oftast ett äldre par som inte har någon större 
brådska. När det kommer en husbil med hög hastighet är det 
oftast folk som är på väg till tävlingar av olika slag. MC-tävlingar 
till exempel.
  - Första gången jag själv åkte husbil var i USA på 80-talet. Då var 
husbilar tämligen exotiska i Sverige. Nu verkar det bli fler husbilar 
än husvagnar.
När Ruben Börjesson började i yrket utbildades trafikpoliserna 
även till bilbesiktningsmän.
  - Så är det inte längre, säger han. Poliser vid vägkanten behöver 
bara inrikta sig på tre saker: nykterhet, hastighet och bilbälte.
    Han säger det inte men man får en känsla av att han saknar 
bilkunnandet hos många av kollegorna.
    Att han själv blev trafikpolis berodde på ett stort intresse. Han 
körde rally på 80-talet. Själv kallar han det för att åka rally…

  Varvar jobb

    Idag varvar han polisjobbet med att fungera som trafikexpert 
i radions trafikprogram på fredagar. Och så är han testförare av 
däck för Teknikens Värld.  Flera gånger om året deltar han i 
stora däckstester på vinterföre i Arvidsjaur i Norrbotten. Och vet 
självfallet massor om bildäckens beskaffenhet och kvaliteter.
  Allt detta gör Ruben Börjesson till rätt man att prata med om man 
ska fråga om trafik.
  Han anses som en verklig expert med stort pedagogiskt sinne. 
Och han håller sig ständigt ”uppdaterad” och väl orienterad i 
trafikdjungeln.
 - Ja, det kommer ständigt nya saker säger han.
  Och en sak är säker: Han tycker husbilarnas förare kör lugnt och 
utan tecken på brådska och jäkt.

   Vi deltar inte i stressen i trafiken.

Krocksäkert?

   På en punkt uttalar dock Ruben Börjesson tveksamheter. Man kan 
undra om husbilar har samma krocksäkerhet som personbilar. 

    - Händer det olyckor med husvagnar så blir det bara flisor av 
vagnarna. Men har husbilarna högre säkerhet än husvagnar? Det 
är mer en fundering än ett påstående. Kan dock vara tänkvärt för 
tillverkarna av husbilar.
   Hur som helst: Vi har pratat med en rutinerad och väl 
inläst trafikpolis om parkeringar, körkortsbestämmelser, 
däcksbestämmelser och andra viktiga frågor om trafik. Det 
publicerar vi här intill.
                 Anders Rönnbäck

Ruben: En mästare i trafik

- Ser vi en husbil komma glidande skämtar vi om att dom 
inte har fattat hur långt dom ska…
   Det säger Ruben Börjesson i Nyköping med ett uppskattande 
skratt.
     Rugen Börjesson vet vad han pratar om. 
   Han är nämligen polis. Trafikpolis till och med. Det har 
han varit sedan 1966 då han fick sin första uniform.
       Man kan gott slänga sig med, att vad Ruben Börjesson 
inte vet om trafik, trafikvett och lagbestämmelser är inte värt 
att veta. Han vet också det mesta om mänskligt beteenden, 
åtminstone på vägarna. Det har han lärt sig under alla år vid 
vägkanterna med stoppspade och laserpistol.

   Bältesslarv

 - Vad  jag vet är, att svenskar är slarviga med säkerhetsbälte. 
Men det blir sakta bättre.

   -  Det är faktiskt sämre här än i andra länder i Europa. Första 
gången jag körde bil i Paris upptäckte jag att fransmännen var 
bra på att använda bälte. Vet inte om jag förväntat mig mera 
slarv från fransmännen man jag blev glatt överraskad.
 Annars är väl svenska bilister som de flesta andra, vare sig 
bättre eller sämre. 
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Vinterdäck 
om Din bil är registrerad för 
över 3,5 ton – alltså även de som 
är registrerade som personbil 
– gäller inte vinterdäckslagen. 
Det innebär att Du får köra på 
sommardäck året om. Detta kan 
ändras om det kommer beslut 
om att också tyngre fordon ska 
ha vinterdäck. Vägverket har i 
dagarna aktualiserat den frågan.

Om Din husbil är registrerad 
som tung personbil 
– över 3,5 ton gäller kör- och 
vilotidsbestämmelserna om Du 
använder bilen kommersiellt, dvs 
för verksamhet som ger inkomst. 
Exempelvis om Du far runt 
och använder bilen i samband 
med motortävlingar eller för 
försäljning. Det innebär att Du 
ska ha färdskrivare och ska iaktta 
vilotider.

Om Din husbil är lastbilsregistrerad 
och väger över 7,5 ton gäller kör- 
och vilotidsbestämmelsern även 
om Du kör privat. Se Promemoria 
rörande kör- och vilotider samt 
färdskrivare vid vägtransporter.  
Promemorian kan beställas från 
vägverket eller hämtas från deras 
hemsida
 - www.vv.se/filer/34523/pm_
2008_januari.pdf

Om Din bil är 
registrerad som 
personbil -oberoende 
av vikt

- kör Du i den hastighet som anges 
på vägens tavlor och enligt anvisning 
för personbil
- får Du parkera där det står angivet 
parkering för personbilar 
Beträffande parkering - se mer under 
detta avsnitt.
Du måste givetvis följa angivelser om 
begränsade fordonsvikter, längd mm

Om Din bil är 
registrerad som tung 
lastbil

- får Du köra högst 80 km/timme på 
landsväg och högst 90 km/timme på 
motorväg
- måste Du ha särskilda skyltar – röd-
gula – bak på bilen
- får Du bara stanna till på parkeringar 
som är märkta med tilläggstavla för 
personbil. En sådan parkering är 
enbart avsedd för personbilar.
- får Du inte parkera där det finns en 
tilläggstavla om förbud för tung lastbil
- får Du inte köra om när det finns 
förbudsskylt för omkörning med tung 
lastbil. Röd lastbil på vänstra sidan. Se 
vägmärket ovan.

Parkering och 
camping

- Om Du kör in på en parkering med 
parkeringsrutor får Du inte parkera 
Ditt fordon så att något hjul står 
utanför rutan
- Du måste givetvis parkera så Du 
inte hindrar annan trafik
- Du får låta bilens bakdel hänga 
över exempelvis en gräsmatta eller 
motsvarande men Du får inte låta 
bakdelen hänga över så den hindrar 
att någon annan använder en annan 
parkeringsruta. Då anses den 
felparkerad och Du riskerar böter.
- Om det finns en skylt ”Camping 
förbjuden” eller ”Uppställning 
förbjuden” får Du givetvis stanna för 
rast. Men grundtanken är att man 
inte ska få övernatta på den platsen. 
Det kan finnas lokala föreskrifter 
som förbjuder det.
- Vid all parkering ska Du givetvis 
iaktta tidsgränser på skyltarna. 
Men Du kan flytta bilen efter 
angiven tidsgräns. När en 
parkeringsvakt kollar bilen på en 
sådan parkeringsplats tar man ofta 
ventilställningen på hjulen för att 
styrka om bilen har flyttats. Det är 
inte heller fel att övernatta på en 
parkeringsplats om tilläggsskyltarna i 
övrigt tillåter parkering angiven tid.

Husbilen i trafiken

Nyheter för året

Trafikpolisen Ruben Börjesson har 
hjälpt till med faktagranskning
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Rondellköring

Att köra rätt i rondell har ofta varit 
föremål för diskussioner. Vägverket 
har en utmärkt liten broschyr som 
beskriver vad som är rätt eller 
fel. Den kan Du hämta hem på 
vägverkets hemsida www.vv.se

Ur den broschyren kan vi 
sammanfatta följande:
- Du har alltid väjningsplikt 
mot de fordon som finns inne i 
cirkulationsplatsen runt rondellen
- Det finns inga krav på att ge tecken 
när man kör in i rondellen. Alla kör 
ju åt samma håll
- Du ska ge tecken
o När Du byter körfält inne i 
cirkulationsplatsen runt rondellen
o När Du kör ut ur 
cirkulationsplatsen 

Nytt märke som betyder att två 
körbanor möts där trafikanter ska ta 
ömsesidig hänsyn till varandra och 
situationen på platsen.

Bromssträckor

Hur långt sträcka det tar att 
stanna bilen helt beror dels på 
reaktionstiden och dels på själva 
bromssträckan. Sträckan Du hinner 
innan bilen har stannat beror på 
hur fort Du kör. Reaktionstiden 
påverkas av om Du är upptagen med 
annat samtidigt som Du kör. Tiden 
förlängs om Du till exempel pratar 
i telefon, röker, mixtrar med radion 
eller motsvarande. En bra tumregel 
är att ha lika långt i meter fram till 
framförvarande bil som Du kör i km.

Tänk på att vid fördubblad hastighet 
blir reaktionssträckan fördubblad 
och bromssträckan fyrdubblad.
Räkna också med att vid halt väglag 
blir sträckorna dubbelt så långa.
- På vinterväg med vinterdäck upp till 
dubbla sträckan!  
- Med sommardäck på vinterväg upp 
till fyrdubbla sträckan!

Speciellt för husbilar gäller  
Bilen är tung. Den kan dessutom 
vara lastad nära sin maxvikt och har 
därför betydligt längre bromsträcka 
än en vanlig bil. Det kan vara 
bra att kontrollväga husbilen på 
en fordonsvåg. De finns vid 
lastbilsterminaler och ibland även på 
polisens kontrollplatser där de är på 
dygnet runt. 
 
I husbilen ska Du stuva som om Du 
skulle gå till sjöss. Det innebär att Du 
innan Du startar måste kontrollera 
att det inte finns något som kan 
fara omkring om Du skulle behöva 
tvärbromsa. Lägg därför undan 
prydnadssaker, vaser, blommor och 

andra lösa föremål. Förutom att de 
kan skada Dig eller Dina passagerare 
så går de sönder. 
 
Lasta alltid tunga saker lågt. Alkoven 
kan vara ett frestande lastställe, men 
tänk då på att lasten kommer att 
hamna flera meter över vägbanan 
med en stor försämring av bilens 
vägegenskaper. Den vill kränga och 
tippa. Vid en vikt av 10 kg och en 
hävarm på 3 meter så påverkar det 
bilen med 30 kpm(kilopondmeter) 
dvs lika mycket kraft som Du 
behöver för att flytta ett stenblock på 
600 kg med ett spett som är 1 meter 
långt!

Körkortsbestämmelser

Det har varit diskussioner om 
vad som gäller för husbil som är 
registrerad som tung personbil. 
Det har hänt att husbilar har 
stoppats men hittills har inget gått 
till rättegång. Vid kontroll med 
Vägverkets körkortsavdelning 
(Lars Rask) säger han att om Du 
har B-körkort utfärdat tidigare än 
1 juli 1996 får Du köra hur tung 
personbil som helst. Detta är en 
övergångsbestämmelse. Skulle Du 
få körkortet återkallat av någon 
anledning utfärdas det på nytt, och 
då gäller inte denna bestämmelse. 
Har Du ett nyare körkort måste 
Du ha C-behörighet för att få köra 
personbil, som väger mer än 3,5 ton.

Detta är en speciell svensk 
bestämmelse vilket innebär att det 
är oklart vad som gäller inom EU i 
övrigt. Att notera är att också att en 
buss som är ombyggd till husbil kan 
klassas som personbil klass 2 och då 
få köras på B-kort. Men är bussen 
längre än tolv meter stoppas den vid 
gränsen eftersom ingen personbil 
kan vara längre än tolv meter inom 
övriga EU.

För att köra husbil registrerad som 
tung lastbil måste Du givetvis ha C-
behörighet.

         Britt-Marie Rönnbäck 
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Undvik fuktskador!
Alla vill undvika fuktskador i sina 
fordon. Det är både lätt och svårt. 
Lätt om man beter sig rätt och vet 
vad man skall göra. Svår därför att 
fuktskador kan vara svåra att se 
för blotta ögat. Det kan komma 
smygande under lång tid utan att 
man märker något.

Luktar det mögel när Du öppnar en 
bil som varit stängd en längre tid tro 
då på Din näsa! När man vädrat ur 
en stund så är möjligen lukten borta, 
men det är inte det mögel som döljer 
sig någonstans. Gör inte misstaget att 
tro ”det var nog bara något tillfälligt”. 
Det har aldrig hänt och kommer 
troligen inte att hända att mögel är 
tillfälligt.

Någonstans finns ett fel och mögellukt 
är en första varningssignal som skall 
tas på största allvar.

Källorna till mögel
Det finns två källor till mögel - 
läckage och kondens. Allvarligast är 
läckage eftersom det är så svårt att 
upptäcka. Kondens syns direkt på 
kalla ytor, framför allt på oisolerade 
fönster. Det skall inte bildas kondens 
någonstans i bodelen utom i väldigt 
extrema fall.

Om det bildas kondens inne i en 
husbil på fönstrens insida eller plana 
träytor så är det en signal till att 
luften är för fuktig inne i bilen. En 
orsak kan vara vatten som på grund 
av läckage står instängt någon stans 
och som långsamt dunstar – då är 
det allvarligt.

I bästa fall är det en fråga om hur 
bilen ventileras under vintern och då 
kan det enkelt åtgärdas. Förvissa Dig 
därför om att det inte beror på något 
läckage. 

Dock hör till bilden att det är svårt 
att undvika kondens strax över och 
kring nollan. Vid lägre temperaturer 
innehåller luften mindre fukt, den 
”fryser ur”.

Läckage
Läckage är allvarlig eftersom det kan 
tillföra stora mängder vatten/fukt på 
kort tid. Det är svårt att se att det är 
på gång. Ännu svårare är det att se 
vart vattnet kommer in. Fuktskadan 
kan finnas på ett ställe och stället där 
det rinner in på ett helt annat. Vatten 
har förmågan att följa lister, ledningar 
och rör.

Om Du har ett läckage försök att 
konstatera om det läcker när Du 
står uppställd eller om det kommer 
när Du kör. Det är inte helt ovanligt 
att fönster kan läcka när fartvinden 
pressar regnvatten in mellan listen 
mot karossen. Om Ditt frontfönster 
i alkoven, i bodelens sidoväggar 
eller fönstret vid bakväggen uppvisar 
vatten/kondens när Du kört i regn så 
är det dags att täta om det.

Ta ur listen och montera ur fönstret. 
Fyll tätningsmedel, butyl eller 
liknade i listens spår för väggen och 
återmontera fönstret. Om listen är 
hel är det sällan mellan fönster och 
list det läcker, vanligast är mellan 
listen och bodelen.

Vid läckage i golv, mellan golv/vägg 
eller mellan golv/tak när man kör i 

regn är inte lätta att hitta eftersom 
vattnet på grund av fartvinden söker 
sig in genom mista lilla springa. En 
fuktskada längst bak kan bero på en 
otäthet längst fram! Sök generellt 
framåt/uppåt i färdriktningen.

Läckage vid stillastående
Om Du konstaterar ett läckage när 
Du står still så finns läckan vanligtvis 
rakt ovanför. Det händer dock att 
vattnet rinner på balkar eller rör och 
finns på sidan om det fuktiga stället.

Kondens i bilen
Kondens uppstår när varm, dvs 
fuktig luft kyls av. Det finns alltid 
en temperatur när det kondenserar. 
Bästa exemplet är daggen i gräset i 
augusti månad. Varma fuktiga dagar 
och kalla kvällar och det blir rejält 
blött i gräset.

Det viktigaste är god ventilation och 
att undvika onödig uppvärmning av 
bilen. Varm luft stiger alltid uppåt. 
Med öppen ventilation så stiger den 
ur bilen. Kall luft, dvs torrare luft, 
kommer alltid in via ventilationsintag 
och i olika springor. Parkera så att 
solen inte ligger på och värmer i 
onödan.

Öppna alla skåp och lådor lite grann 
så att luften kan passera fritt och inte 
blir instängd.
Lyft på dynor och madrasser, lägg 
något mellan. Bäst är att ta in dem.

Undvik att stå på en gräsyta. Gräset 
drar år sig fukt via den omgivande 
jorden när det regnar och avdunstar 
det när det är torrt. Vem vill ha fukt 
stigande upp under bilen?

Fukt - en fara för husbilen
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Dometic kylskåp

Vi har tidigare i ett medlemsbrev 
berättat om att det kan vara fel på 
vissa av Dometics kylskåp.

Enligt Mikael Lindström, teknik-
ansvarig på Dometic, rör det sig 
om ca 10 000 enheter som måste 
kontrolleras. Dometic har tagit fram 
vilka som kan vara berörda och gått 
ut med ett brev till dessa. Idag är 
ungefär 35 % av kylskåpen åtgär-
dade. Många fordon står uppställda 
i fjällen och dem tar man i ett sam-
manhang. 

Företaget har flera tekniker som 
arbetar med detta. Hittills har 
man inte hittat något kylskåp med 
läckage orsakad av detta fel. Däre-
mot har man hittat andra läckage 
som kunnat åtgärdas. Ungefär 3 % 
av kylskåpen som inspekterats har 
haft en skruv lös som på sikt skulle 
ha kunnat orsaka läckage. 

Dometic räknar med att man ska 
vara färdiga med översynen i vecka 
19. Efter denna tidpunkt finns ett 
antal återförsäljare runt om i landet 
som kan hjälpa till.

Det är således en mycket omfat-
tande aktion som Dometic åtagit sig 
att genomföra. Man har 9 personer 
anställda för detta. Enligt företaget 
har reaktionerna från kunderna 
genomgående varit positiva.

         Britt-Marie Rönnbäck

Sörj för god ventilation kring bilen 
om den står under någon typ av 
”tält”. Att lägga en presenning direkt 
över bilen är förkastligt eftersom 
denna då stänger inne fukten i bilen. 
Luften måste kunna passera ut fritt.

Sist och helt självklart. Använd några 
”torrbollar” som har förmågan att 
binda fukt. Placera 2-3 stycken i olika 
delar av bilen. Ställ dem på en djup 
tallrik eftersom de kan frysa sönder 
om det blir riktigt kallt. Många ställer 
den på plastlocket och det är OK, 
men när bollen en gång frusit sönder 
så är det plastlocket som fryser 
sönder nästa gång!

Med ett litet värmeöverskott i bilen 
vandrar alltid den fuktiga luften 
ut. Överväg att ha den elektriska 
golvvärmen på. Det kostar cirka 
800:- för 4 månader.

Inre vattenläckage
Att vattenslangar och rör kan läcka 
inne i bilen är klart. Störst är risken 
efter vintern när bilen stått kall 
och möjligen med lite vatten kvar 
någonstans. Om detta vatten frusit 
så är risken stor att det pressat iväg 
slangen så att den kan hoppa loss 
från sin koppling.

När Du startar varmvattnet för första 
gången efter vintern så kommer ett 
tryck att byggas upp i vattensystemet. 
Kolla just då noga att det inte läcker 
i någon skarv. Kolla detta innan Du 
tappar något varmvatten, dvs släpper 
på trycket igen.

Grundtipsen är enkla!
Förebygg kondens och åtgärda 
läckage omedelbart. Vid uppställning 
parkera så att vattnet kan rinna av 
taket.

Kontrollera regelbundet. Snoka, leta, 
sök. Vid minsta misstanke kontrolla 
noga.
En bra fuktmätare kostar endast 
200:- kronor.

Åtgärda på rätt sätt eller tag hellre 
i dessa fall proffshjälp av en 
verksstad.

En felaktigt åtgärdad fuktskada är 
mycket dyr vid ett senare inbyte.
Lägg hellre bråkdelen av pengarna 
på en riktig reparation i tid.

Här kan läckage uppstå
Bürstner är generellt relativt 
förskonade jämfört med många 
andra tillverkare. Varje modell har 
sina svaga punkter – ta reda på dem 
och håll extra noga koll just där.

Alkovbilar
Fönster i alkoven, speciellt främre 
om det finns
Vid övergången mellan alkovtaket 
och bodelstaket
Vid övergången mellan bildelen och 
främre bodelsväggen
Takluckor och kabelgenomgångar

T-modeller
Vid övergången mellan bildelstaket 
och bodelstaket
Vid övergången mellan bildelen och 
främre bodelsväggen
Takluckor och kabelgenomgångar

Integrerade bilar
Vid övergången mellan främre taket 
och bodelstaket
Takluckor och kabelgenomgångar

På nyare Bürstnerbilar har man en 
träram runt luckor och fönster. Det 
betyder att vatten inte söker sig ner i 
isoleringen utan det kommer ganska 
snabbt ut på insidan så att det kan 
upptäckas. Om det sker så vet man 
att det är ett helt nyligen uppkommet 
läckage. Låt täta omedelbart för att 
undvika framtida problem.

Vid köp av begagnat
Vid köp av ett begagnat fordon gör 
alltid själv en ordenlig fukttest. Med 
själv menas här inte nödvändigtvis 
själv utan snarare i egen regi. Det 
spelar ingen roll i hur bra skick ägaren 
säger att fordonet är, hur fint det ser 
ut och hur många behandlingar det 
sägs ha genomgått. Gör en test hos en 
auktoriserad handlare, gärna för det 
märke Du tänker köpa för de vet var 
det möjligen finns fällor. Vill ägaren 
inte gå med på detta så tacka artigt 
och gå långsamt bakåt – köp inte 
bilen under några omständigheter!

              Stig Forsberg

Staffan Karlsson är en av montörerna 
hos Dometic som reser runt och justerar 
kylskåp
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Gasol – säkert och farligt

  Gasol i våra husbilar är en fantastisk 
energikälla. Gasol ger värme, varmvatten 
, driver  kylskåp och gör att vi kan laga 
mat där vi är.

  Gasol är en förutsättning för frihet och 
gör att vi kan förflytta oss till alla möjliga 
och omöjliga platser. Gasol rätt hanterad 
är mycket säker. Fel hanterad är den 
livsfarlig. För att hantera gasolen rätt 
krävs kunskap.

  Vad är gasol?
  Gasol är ett samlingsnamn för gaserna 
Propan och Butan. Båda har högt 
energiinnehåll. Gaserna förvaras i tuber 
under högt tryck. Trycket gör att den blir 
flytande. Därigenom kan vi ha mycket 
gas = energi med oss. 

  Gas är tyngre än luft och ”flyter” 
vid läckage nedåt. Det innebär att 
gasolvarnare bör sitta i bilens lägsta 
punkt dit man kan anta att gasen rinner.

   Förvaring
  Tuberna ska stå i ventilerade 
utrymmen med hål i botten för att 
läckande gas ska kunna rinna ut. Täpp 
aldrig till hålen eller förvara något i 
utrymmet som kan hindra att gasen kan 
rinna ut.

  Tuben ska stå på en mycket 
lättlokaliserad plats. I bostaden får Du 
förvara en P 11 tub på balkongen. Du får 
inte förvara tuber i källarutrymmen eller 
på vinden.

   
Vilka faror finns  
      med gasol?
  Det höga trycket i tuben gör 
att Du alltid måste använda en 
reduceringsventil. En tub får aldrig ligga 
ned. Den måste vara fast förankrad så att 
den inte rullar runt. Vid läckage rinner 
flytande gas ur tuben. En stående tub 
kan bara läcka förgasad gas.

  Fasta rör läcker aldrig om de inte 
skadas. Gummislangar är farliga och ska 
bytas minst vartannat år. Byt gärna varje 
år. Slangarna är datummärkta.

   Vad händer om 
 någon låga slocknar
  Alla våra förbrukare använder 
förbränning av gas som drivkälla. Det 
betyder att värmare, varmvattenberedare 
och kyl arbetar med en brinnande låga. 
På spisen ser vi när lågorna slocknar. 
Samtliga våra gasapparater är försedda 
med en ”lågvakt”. Det betyder att de 
känner av att lågan brinner som den ska. 
Om lågan slocknar så stängs gasen av 
automatiskt.

  Att lågan slockar är inte ovanligt för 
kylskåp när det blåser kraftigt in i nedre 
ventilationsgallret. Ett strejkande kylskåp 
behöver därför inte betyda att det är 
något fel på det. Vänd bara bilen bort 
från vinden så att kylen står i lä.

     Hur kan jag 
 kontrollera tätheten?
  En reduceringsventil är bra att ha i 
reserv. Om Du har gasolen på och ser 
att trycket reduceras under en period är 
det ett tecken på läckage. Ännu bättre är 
att köpa en så kallad gas-guard. Den sätts 
mellan flaskan och reduceringsventilen 
och den stänger av gasen om det skulle 
uppstå ett läckage någonstans i systemet. 
Du kan dessutom avläsa hur mycket 
gas som finns kvar. Bilbesiktningen 
använder sådana vid kontroll av gasol-
systemet i bilen. En gas-guard kostar 
cirka 350 kronor.

  Om Du observerar att trycket i flaskan 
går ned eller att flaskan töms onormalt 
fort kan det vara tecken på läckage. Det 
bör kontrolleras omedelbart hos expert.

  En gasvarnare är också bra att ha. Det 
finns både de som monteras fast och de 
som man kan lägga löst på lämpligt ställe.

   Gasol är säker
  Om Du kontrollerar att det inte finns 
något läckage. Gasolvarnare ger extra 
säkerhet. 

Om Du inte slarvar med att dra 
kopplingen när Du byter tub.

Om Du förvarar tuben på rätt sätt 
– stående och fastsatt så den inte kan 
rulla iväg.

Om Du byter packningar och 
gummislangar minst varje år.

Om Du stänger av öppen gasollåga när 
Du tankar.

Om Du är tveksam – rådfråga en 
expert.

Gas-guard monteras närmast gasolflas-
kan
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        Medlemsrabatter

 Vi har nu möjlighet att erbjuda rabatter till klubbens medlemmar enligt följande:

   Drivmedel
   ÅFA
  Vi får minst 60 öre och upp till 95 öre rabatt per liter diesel från ÅFA i förhållande till fastställt normalpris. Priset     
fastställs under en period av 14 dagar. ÅFA samarbetar med OK. Preem och IDS.
Beställ kort hos ÅFA
ÅFA/Drivmedel, Ulf Karlsson, 08/687 44 45, 070-530 34 70 eller på nätet www.afaab.se där Du även kan kolla 14-
dagarspriset.

   Norsk Hydro
  Medlemmar får 40-65 öre/l rabatt på dagspriset för diesel. Kan komma att ändras.
Kontoansökan: Norsk Hydro AB, www.norskhydro.se. Att Anders Paulsson tel 0250-592030

Bäst är att hålla koll på priskrigen som förekommer.

   Färjor
  TT-linjen erbjuder klubbens medlemmar 15 procent rabatt på ordinarie prislistor. För att kunna utnyttja denna 
rabatt skall agentnummer 679542 samt medlemsnummer i klubben anges vid bokning. Rabatten gäller endast vid 
kontant betalning samt inte för paketresor och måltider. (framförhandlat av Jörgen Carlsson Östgöta Camping)
www.ttline.com, tel 0410-56200

  HH-ferries
Som medlem får Du 10 procent rabatt på ordinarie prislistor tur och retur. Gjäller för överfarten mellan Helsingborg-
Helsingör samt på kombibiljetter till Tyskland och över Stora Bältbron. Rabatten gäller mot uppvisande av giltigt 
medlemskort vid biljettköp och kan inte kombineras med andra erbjudanden. 
www.hhferries.se, tel 042-198000

   Tillbehör
  Du har 10 procent rabatt på tillbehör hos Östgöta Campings samtliga tillbehörsbutiker. Dessutom erbjuder man just 
nu en 19-tums TV med inbyggd box och DVD till ett pris om 4.900 kronor. Ordinarie pris är 6.490 kronor.
Du får också rabatt på deras profilvaror såsom herr- och damur, basebollkeps och paraply..
BHC-medlemmar får 10 % rabatt vid service på bilen. Ring Benny Nordqvist 0142-298275 för att beställa tid.

   Campingar och ställplatser
Medlemscampingar - drivs av medlemmar i klubben och innebär att Du kan träffa klubbmedlemmar.
Breviks camping - drivs av Carin och Staffan Ager (291). Campingen ligger vid väg 195 ca 9 km söder om Karlsborg 
mot Hjo. www.brevikscamping.se. Tel. 0505-31110, 0733-162470
Bäckagårds ställplats - drivs av Ingemar Nordén(138). Avfart 112 från E4 utanför Linköping
Tel 013-58062, 070-6658062

  Andra campingar och ställplatser med rabatter
First Camp Dragsö utanför Karlskrona erbjuder halva priset under weekend lågsäsong. Det innebär 150 kr för 
två nätter . El 40kr/dygn tillkommer. Kontakta Thomas Berg tel 0455-15354, 0708-443261 för kontroll. email:tho-
mas.berg@firstcamp.se. www.firstcamp.se/dagso

  Åskilje Camping
Ligger vid Åskilje inte långt från Storuman. Erbjuder 20 procent rabatt till BHC-medlemmar för platser vid älven 
utan el. Tel 0951-41180

Beträffande ställplatser och gasol se sid 8
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BHC-krysset nr 1-2008
Korsordet har konstruerats av Kenneth Elfström (500)

Lösningen har insänts av (namn och medlemsnummer)

.......................................................................................................................................................
Bankkonto inkl clearingsnr för insättning av eventuell vinst.........................................................

Sänd lösningen på korsordet till Britt-Marie Rönnbäck, Ekelunda, 61050 Jönåker senast den 
15 maj.
Först öppnade rätta lösningen får 50 kronor insatt på sitt konto.

Vinnare av korsord nr 3-2007 blev 499 Sune och Hensie Carlsson, Nyköping
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Medlemsansökan

Jag vill gärna bli medlem i Bürstner husbilsclub.

Efternamn............................................................. Förnamn...........................................................
ev tidigare medlemsnummer ..............................

Make/make/sambo..................................................................................................................................

Gatuadress.................................................................................................................................................

Postnummer............................................. Postadress........................................ Län.....................

Email........................................................................................................................................................

Telefon, fast....................................................  Mobiltelefon.....................................................

Reg.nr husbil........................  Chassifabrikat..................................... Årsmodell...................

Modellbeteckning...................................................  Diesel/Turbodiesel/bensin...................................

Intressen (ex golf, boule, tennis, fiske mm) ....................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
underskrift

Anmälan sänds till Jan Wilhelmsson, Kaprifolvägen 7, 231 36 Trelleborg
email: xbs572u@tninet.se, tel och fax: 0410-16388, mobiltel: 070-5148613

Vi kommer till.................................................................................................................................................

Medlemsnur ...................  Namn.................................................................................................

antal personer..................  Åker personbil........ Åker husbil...........................................

Under varje arrangeman ser du vem du ska skicka anmälan till och när den ska vara inne. Observera att anmälan 
inte blir giltig förrän Du har betalat avgiften för arrangemanget till klubbens postgirokonto. Skriv då Ditt medlems-
nummer först och sedan vad inbetalningen gäller.
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Bürstner firar 50 år med en jubileumshusbil
  Bürstner firar 50 år genomatt lansera en speciellt framtagen jubileumshusbil 
- Quadro. Den harfyra fasta sovplatser, vilket är unikt för en halvintegrerad 
lågbyggdhusbil. Modellen hade Sverigepremiär den 15 till 17 februari på Mä-
lar Camp, Arlanda stad.
   

Rymlig husbil
  Hemligheten med Quadro är det lite förhöjda taket i främre delen av
husbilen. Det är därunder som den nedsänkbara dubbelsängen döljer sig
och som är placerad över sittgruppen. Tillsammans med bädden i den
bakre delen av husbilen ger det hela fyra fasta sovplatser. Den
genomtänkta planlösningen och det stora takfönstret ovanför
förarplatsen skapar rymdkänsla och ger ett ljust intryck.
 

Bra vägegenskaper
  Den strömlinjeformade karossen och det bredspåriga Fiat-chassiet med
större spårvidd på bakaxeln gör att husbilen är trygg och lätt att
köra. Quadro har också en unik design och färgsättning, som gör att
den kommer att dra blickarna till sig utefter vägarna.
 
  De som köper Quadro får väldigt mycket husbil för pengarna,
både utrustnings- och designmässigt. Den är dessutom bränslesnål.
 

Händelserikt jubileumsår
  Bürstner levererade sin första husvagn 1958 och därav 50-
årsjubileumet. Historien börjar dock redan 1924 i form av ett
finsnickerirörelse för möbler i tyska staden Kehl. Det var här
grunden för Bürstners hantverkskunnande, fingertoppkänsla för design
och kunskap om ergonomi skapades – det som idag är företagets signum.
2007 levererade Bürstner 326 husbilar i Sverige, motsvarande
siffra för 2006 var 217. Det är en ökning på drygt 50 procent. En
stor andel är helt nya kunder som tidigare inte ägt husbil.
 
  Jubileumshusbilen kommer att turnera runt hos Bürstners olika
återförsäljare i Sverige under våren, från Umeå i norr till Svedala i
söder. .

Information från 

Isolermattan 
för integrerade 
bilar
Har Du, som vi, haft 
problem med att 
isolermattan som man 
fäster i förardörren är för 
tjock så att dörren glipar?

Klipp bort en bit av hörnets 
insida!
När vi ledsnat på att vintervindarna 
drog in genom förardörren som 
glipade när mattan satt på plats så tog 
jag helt sonika fram saxen och klippte 
bort ”fästhörnets insida”. Hörnan man 
lägger över dörren är för tjock och 
dörren stänger inte riktigt, den ställer 
sig i en båge. 

Vänd ut och in på hörnet och klipp 
bort insidan. Jag lämnade cirka 2 
cm av insidan mot den diagonala 
förstärkningen som ett extra 
”förstärkningsband”. Plocka sedan 
bort isoleringen. Man får riva och dra 
ungefär som man plockar en höna. 
Med lite tålamod får man bort det 
mesta. Kvar blir en tunn film som inte 
hindrar dörren!

Hör av Dig om Du har problem.

När jag sätter dit mattan så tar jag med 
mig en våt trasa. Med den torkar jag 
av bilen där jag sätter sugkoppen samt 
blöter på lite extra. Då fastnar alltid 
sugkopparna på ett bra sätt och sitter 
trots hård vind tills vi åker igen!

                        Stig Forsberg
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Invigning hos våra nya återförsäl-
jare i Borlänge och Sundsvall.

  Vi är både stolta och glada över att kunna hälsa två nya  
auktoriserade återförsäljare för Bürstner husbilar välkom-
na.

  Den 14-16 mars har MotorCentrum Husbilar AB i 
Sundsvall officiell invigning av sitt nya Bürstner Center! 
Initiativtagare till det nya husbilscentret, tillika ägare av 
MotorCentrum-koncernen, Lennart Rylander, hälsar, till-
sammans med platschef Östen Nordlander, alla medlem-
mar i Bürstner Husbils Club välkomna till en VIP-kväll 
fredagen den 14 mars. Så passa på att besöka och se Mo-
torCentrum Husbilars nya anläggning i lugn och ro under 
VIP-kvällen.

  Den 10-13 april är det dags för Eljas Motor AB i Bor-
länge att ha sin officiella invigning! Familjen Eljas, som är 
en av Borlänges mest etablerade personbilsåterförsäljare, 
hälsar alla medlemmar varmt välkomna! 

Bürstner i sporten.                         
              
   Att gå in som samarbetspartner i olika idrotter är ett bra 
sätt att nå nya kunder. Därför har Bürstner Sverige valt att 
gå in i tre olika sporter: golfen, motorsporten och ridspor-
ten. På det här sättet hoppas vi nå nya kundgrupper och få 
flera att börja åka och semestra i husbil. Dessutom så finns 
det i de här tre sporterna ett naturligt behov av en husbil 
för ta sig till och från tävlingsplatsen samt så klart också bo 
i densamma.
   Inför golfsäsongen 2008 har vi inlett ett samarbete med 
en av Sveriges mest lovande juniorer, Gabriel Axell. Gab-
be, som Gabriel kallas, är 16 år och har Vadstena Golf-
klubb som hemmabana. Han är en mycket fokuserad ung 
man som har USA-touren och de stora tävlingarna som 
mål. Tillsammans med sin pappa Peter åker Gabbe land 
och rike runt under sommaren, och i år kommer de alltså 
åka i en Bürstner husbil. Som pappa Peter säger: ”Det är 
perfekt med husbil – vi bor i direkt anslutning till banan, 
och Gabbe kan förbereda sig och träna hur mycket han 
vill”. Gabbe kommer vara med på Bürstner Golfen den 
20 september och ge alla golfande medlemmar en match. 
Följ Gabbe’s väg till de stora tävlingarna på: www.gabbeax-
ell.dinstudio.se. 

   Sedan tidigare har Bürstner Sverige ett samarbete med 
Svenska Ridsportförbundet. Förbundet använder en I 710 
Elegance som rullande möteslokal och presscentra. På i 
stort sett samtliga tävlingar som Svenska Ridsportförbun-
det är arrangör till, och i andra ridportsammanhang, finns 
husbilen på plats. Nu närmast kommer I 710:an ställas ut i 
Ridsportförbundets monter på Göteborg Horse Show den 

23-27 april där bland annat World Cup finalen i hopp-
ning kommer avgöras. Se mer på: www.ridsport.se.
   I företaget har vi en naturlig ingång inom motor-
sporten i form av Bürstner Sverige AB’s Jörgen Carls-
son. Jörgen är sedan många år kartläsare på hög nivå 
i rallysporten. Nyligen så startade en av Sveriges mer 
etablerade rallyförare, Jari Saarinen, tillsammans med 
Jörgen, ett helt nytt rallyteam. Jari kommer i SM-se-
rien ratta en riktig värstingbil, en fyrhjulsdriven Ford 
Focus WRC. Den här bilen har ingen mindre än Colin 
McRay kört i VM-cirkusen för ett par år sedan. Bürst-
ner Sverige kommer med det här samarbetet nå ut på 
Rally-SM och i motorsporten. Se mer på: http://hem.
wasadata.net/2047/.  

Rabatter
   Unika rabatter för Bürstner-ägare som köpt sin hus-
bil via Bürstner Sverige AB.
För närvarande har Bürstner Sverige AB 11 st åter-
försäljare geografiskt utspridda över hela landet. För 
att stärka banden och ge våra Bürstner-kunder unika 
mervärden har vi beslutat att ge, för branschen, en helt 
unik rabatt på Bürstner originaldelar samt timdebite-
ringen hos våra verkstäder.
   De Bürstner-ägare som köpt sin nya Bürstner husbil 
hos en av Bürstner Sverige AB auktoriserad återförsäl-
jare erhåller: 
35% rabatt på Bürstner originalreservdelar samt ock-
så på gällande timdebitering hos våra verkstäder. För 
närvarande är vårt rekommenderade ca pris hos våra 
verkstäder 895,- kr/timme inkl moms före avdragen 
rabatt. 
För information kommer vi framledes att prioritera de 
Bürstner-ägare som köpt sin husbil genom Bürstner 
Sverige AB´s auktoriserade återförsäljarnät vid tids-
bokning hos våra verkstäder. Detta för att skapa än fler 
mervärden för våra egna kunder.
Vidare så kommer vi av kapacitets- och administrativa 
skäl framledes bara hantera garantiärenden på Bürst-
ner husbilar som köpts via Bürstner Sverige AB´s auk-
toriserade återförsäljare

   Vi önskar alla medlemmar i klubben en riktigt skön 
sommar!      
                                
       
                         
Alla vi på 
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Välkommen till någon av våra auktoriserade återförsäljare: 
Östgöta Camping Mantorp 0142-217 30 | Skåne Camp Svedala 040-29 29 12

Östgöta Camping Norrköping 011-18 18 15 | Nerikes Camp Örebro 019-27 25 15
Mälar Camp Arlandastad 08-591 148 40 | Tagene Fritidscenter Göteborg 031-57 00 60 

FJ:s Husvagnscenter Falkenberg 0346-71 44 50 | Bilcompaniet Visby 0498-24 77 55
BW  Husvagnar Umeå 090-18 92 25

Nya! MotorCentrum Sundsvall 070-61 99 660 | Eljas Motor Borlänge 0243-17 550

Exklusivt för Sverige
Som importör och generalagent för Sverige har vi valt att satsa 
på högre utrustningsnivå redan i grundutförandet. Till exempel 
är luftkonditionering standard i modeller byggda på Fiat Ducato. 
Värmesystemen är uppgraderade och på samtliga modeller görs 
modifieringar för svenska förhållanden och krav.  

Design och innovationer
Det finns inte mindre än 12 olika klädsel-alternativ och flera 
olika smakfulla lackeringar. Klädseln Novalife ger inte fläckarna 
en chans. De unika komfortsätena Reliner och TravelLounge gör 
att du åker bekvämt även i sittgruppen. Det är bara några exem-
pel på våra smarta detaljlösningar. 

Trygghet
Våra 11 auktoriserade återförsäljare, har tillsammans över 150 
års branschvana.Vilket borgar för stort kunnande, långsiktighet, 
god service och trygghet även efter köpet. Dessutom ingår också 
ett unikt garantipaket med bl a 3-års vagnskadeförsäkring. 

BÜRSTNER 50 år!

GODA SKÄL ATT 
VÄLJA EN BÜRSTNER!

1 9 5 8 2008
BÜRSTNER

Bara hos Bürstner

Du kan få Novalife®-klädsel. 
Om du spiller något, då förstår 
du varför...

Du kan åka bekvämt även i 
sittgruppen med justerbara 
Reliner-säten och TravelLounge.

Annons Östgöra Camping
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