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Tidning för medlemmar i 
Bürstner Husbils Club

Tidningen utkommer med två 
nummer per år.

Utgivningsplan för 2009:
Nr 1 beräknas vara hos medlem 
omkring den 2 april. 
Manusstopp - 1 februari.

Nr 2 beräknas vara hos medlem 
omkring 15 november.
Manusstopp 1 oktober.

Redaktör och ansvarig utvigare:
Britt-Marie Rönnbäck (591)
Medarbetare: Anders Rönnbäck 
(591)
Ekelunda
611 96 Jönåker
tel: 0155-70160, 070-2400314
E-post: bildsprak@telia.com

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

Material och synpunkter till 
tidningen skickas med fördel via 
E-post.

Tryckeri: Bergfoths Grafiska AB

Bürstner husbilsclub – styrelse
 – övriga funktionärer
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E-post: b.c.kall@telia.com 
Sekreterare
Leif Mårtensson (554)  040-547382  070-6645173
E-post: hi.life@spray.se
Kassör
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  hedersordförande
Kenneth Johansson (349) 0304-670685  070-6511342
E-post: ekjohansson@swipnet.se
Jan Bromsjö (454)  019-6114431  070-3966069
E-post: jan.bromsjo@hotmail.com
Ulf Solgren (123)  0495-10004  070-4333260
E-post: solgren@hotmail.com
Leif Sjögren (226)  019-581905  070-5819791
E-post: leifsjogren@bredband.net webbansvarig
Marianne Schewenius (466) 0524-71622  070-6939524
E-post:  marianne.schewenius@telia.com
Roland Ahl (527)  0141-50353  0142-83882
E-post: roland.ahl@rala.se

Revisorer
Sonja Sjöberg (411)  0472-76155  070-5318844
Jürg Grissemann (300)  0506-71334  070-7155661
Barbro Runemark (412) suppleant  0515-711366  070-8527256

Valberedning
Uno Pettersson (465) sammankallande 
    0455-91280  070-8191280
Ingemar Norden (138)  013-58062  070-6658062
Tony Hellström (563)  013-160899  070-6508565

Materialförvaltare
Bernt Arvidsson (80)  013-73037  070-5118999
Berndt Ivarsson (331)  011-143371  070-2075601

Ansvarig Elmia-camp
Stig Högberg (283)  019-294441  073-3632474
E-post: stighogb@telia.com

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

Observera
Med detta nummer av Rullan får 
Du en tryckt medlemsförteck-
ning. I den ingår alla medlemmar 
som betalat sin årsavgift för 2009 
före den 1 februari i år. Nya med-
lemmar som kommer efter detta 
datum samt de som betalar sin 
avgift senare kommer i ett tilläggs-
blad med medlemsbrev i maj.
Du får också ett nytt medlems-
kort. Ta väl hand om det ef-
tersom vi i fortsättningen bara 
skickar ut årsbevis som ska klist-
ras på kortet.
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Längtan till våren och 
sommaren.
    När nyåret har passerats börjar 
längtan till våren och sommaren. 
Dagarna börjar bli längre. Snöstor-
mar och gråväder är bara parenteser 
på vägen mot en ljusare och varmare 
tid.
    Vi börjar planera för kommande 
resor. Undrar hur vädret blir? Fast 
egentligen kanske det inte betyder 
så mycket. Vi har ju möjligheter att 
röra oss hur vi vill. Kanske betyder 
valutakursernas förändringar mer. 
Euron har blivit dyrare vilket i sin 
tur innebär att det blir dyrare att resa 
i Europa. Men Sverige har många 
möjligheter. Vårt land är faktiskt rätt 
så stort och bjuder på många möjlig-
heter.
    Själva börjar vi nog med en tur 
till Öland. Att vara där innan den 
egentliga säsongen börjar är fantas-
tiskt. Valborgsmässoafton och första 
maj är en fin helg att tillbringa på 
den avlånga ön med sin vackra natur. 
Fåglarna sjunger för fullt och har 
man tur så har orkideerna börjat titta 
upp på alvaret. Ottenby fågelstation 
lockar många entusiaster. Att få se 
solen både gå upp och ned där är en 
upplevelse.
    Sedan far vi naturligtvis till Höga 
Kusten. Vi var där redan förra året 
och kunde konstatera att det är en 
mycket vacker trakt. Den är mycket 
speciell med sin närhet till havet 
och men sina sluttningar och berg i 
bakgrunden. För vår del blir det san-

nolikt en inledning på en resa längre 
norrut. Det finns många platser att 
besöka och vi har ännu inte lyckats 
välja vilka. Väder och andra möjlig-
heter får avgöra hur långt vi kom-
mer.
    I det här numret av Rullan skriver 
Stig Forsberg om miljökrav. Det blir 
hans sista artikel för klubben efter-
som han slutar som teknisk skribent. 
Han har bytt husbil och kör efter 
1 mars annat märke. Fast vi kan 
kanske hoppas att han ångrar sig och 
kommer tillbaka. Den som lever få 
se. I alla fall vill vi tacka honom för 
hans bidrag hittills.
    Vi berättar också om två intressan-
ta platser som är väl värda ett besök. 
Ribe i Danmark är landets äldsta 
by och har flera gånger drabbats av 
översvärmningar. Men husen står 
kvar och är mycket välskötta. Byn är 
väl värd ett besök, särskilt som det 
också finns en bra gratis ställplats 
alldeles utanför centrum.
    På Rügen såg vi spår efter det 
gamla Östtyskland. Men mycket 
reparationsarbete pågick.
    Jag har också fått en intervju med 
professor Christer Hydén i Lund. 
Han är ansvarig för en sektion som 
forskar om teknik och trafik. Chris-
ter är en gammal klasskamrat från 
Jönköping och jag träffade honom i 
samband med vårt studentjubileum 
för några år sedan.
   Miljöfrågor är högaktuella. Reger-
ingen har nyligen gått ut med nya 
mål som bland annat innebär att vi 
ska vara oberoende av fossila bräns-
len 2030. Hur det ska gå till vet vi 
inte. Det är inte helt lätt att förändra 
bränsleförbrukning och bränsletyp 
på redan befintliga fordon.
    Vi hoppas att Du hittar något 
läsvärt i tidningen. Hör gärna av dig 
med synpunkter och förslag. De är 
alltid välkommna.

Väl mött på vägarna och på våra 
träffar.

     Britt-Marie Rönnbäck

Tänkvärt om  GPS
 
Tyvärr har det visat sig att många 
förare som har gps tror att man ska 
titta på gps:en när man kör. Det är 
alldeles fel. Du som kör ska lyssna 
på rösten och låt istället Din passage-
rare titta på gps:en. Sedan är det inte 
fel att behålla sitt sunda förnuft. Det 
finns fel i kartorna. Det går rykten 
om långtradare som kört in på en 
så liten väg att de måste bärgas för 
att det inte gick att vända. Därför att 
gps:en visade den vägen. Självklart 
gör Du inte samma misstag.
Själva har vi ett lite speciellt förhål-
lande till vår gps. Vi pratar med 
henne. Når hon påstår att vi ska göra 
en ”laglig u-sväng” kan det hända att 
vi säger till henne att det gör vi visst 
inte. Vi ska någon annanstans. Så 
stänger vi av henne ett tag. 
Det är ju trots allt du som kör som 
bestämmer.

För att kunna använda din GPS på 
golfbanan så skall din GPS ha plats 
för ett minneskort där du kan stoppa 
in friluftskartan. Friluftskartan finns 
att köpa på de flesta större elektro-
nikaffärer. Friluftskartan är uppdelad 
i 4 delar - Götaland, Norra Norr-
land, Mellersta & södra Norrland 
och Svealand.

GPS:er har blivit stöldobjekt 
Den som tycker sig vara ”listig” läg-
ger ner maskin och hållare under 
framsätet när man lämnar bilen. 
Men det är inte så listigt som man 
tror för tjuven ser ringen från gum-
mifoten och slår snabbt in rutan och 
tar GPS:en.( ... och kanske lite till!) 
Fäst den på något annat sätt!
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Klubb-nyheter

Medlemsregister
   Bertil Käll (363) har tagit över 
ansvaret för klubbens medlemsregis-
ter. Med det här numret av Rullan 
får Du ett tryckt register. Vill Du 
ha ett aktuellt register under året 
kan Du logga in på klubbens med-
lemssidor. Registret där uppdateras 
fortlöpande.

Medlemsrabatter
Roland Ahl (527) har tagit på sig 
att arbeta med rabatter för klubb-
medlemmar.

Teknik
Ersättare för Stig Forsberg som tek-

nisk rådgivare är Åke Pihl (350), 
tel 0381-15801, 0708-264451, email:
gunillapiel@hotmail.com
Åke svarar gärna på frågor från med-
lemmar. Han har lång erfarenhet 
som motortekniker.

Tänk
   Att tiden går så fort. Det är inte 
länge sedan det var höst och slutet 
på husbilssäsongen för många 
av klubbens nästan femhundra 
medlemmar. 

    Nu får vi ta ut husbilen från idet. 
Jag hoppas att Ni under vintern 
och den mörka årstiden har smidit 
planer för många helger under den 
ljusa årstiden. Man kan knappast ana 
vilka äventyr vi kommer att uppleva, 
Man kan göra vad som helst bara det 
blir intressant och roligt. Man kan 
åka på de aktiviteter  som anordnas 
i klubbens regi. Det gäller att möta 
våren  hos 667 Ann Britt & Per 
Grundström vid Höga Kusten där vi 
har klubbens Teknikträff. Där kan 
vi besöka både Ulvön och museet 
Mannaminne. 

    Vi kan besöka augustiträffen där 
vi också har vårt klubbmästerskap. 
Det blir i närhetan av Örebro. Jag 
vet att man arbetar för fullt för att det 
ska bli så bra som möjligt.
Sista träffen för året som klubben 
anordna är ju Elmia och klubbens 
årsmöte där vi får lägga ytterligare ett 
år till handlingarna. 

    Utöver det så hoppas jag 
att det finns många tankar om 
spontanträffar som ska genomföras 
under året.

    Vi får väl se om de dåliga tiderna 
och kronans värde gör att flera av 
Sveriges campare stannar i landet 

detta året. Det blir ju billigast för 
kronan är ju mest värd här i landet. 
Vi kanske får se flera campare från 
både Danmark och euroländerna. 
De kan leva billigt hos oss och 
det skapar merförsäljning för oss i 
Sverige.

    Detta är sista numret där 390 
Stig Forsberg medverkar som 
teknisk informatör. Vi har lyckats 
få 527 Roland Ahl att ta hand om 
rabatter för klubbens medlemmar. 
Han kanske kan fixa flera. Åke 
Pihl (350) har lovat att arbeta 
med tekniska frågor för klubbens 
räkning.

    Det blev mycket husbilsboende 
för Irma och mej under 2008. Det 
blev 137 nätter som vi avslutade  i 
Helsingör under årsskiftet. Där 
firade vi nyåret med sonen och 
hans familj som åker husvagn och 
det var extra trevligt när vi fick 
njuta av lilla barnbarnet Lovali, 
fjorton månader gammal. Hon är 
den enda av våra småttingar som 
tagit sina första steg i en Bürstner i 
Helsingör. 

    Nu ser vi fram mot en härlig vår 
och sommar. 

            Pälle Bergfoth

Återbetalning av 
avgifter
Styrelsen har beslutat beträffande 
återbetalning av träffavgifter till olika 
klubbarrangemang. 
 - Elmia måste avbokas senast två 
månader före om klubben ska betala 
tillbaka insatt avgift.
För övriga arrangemang gäller:
 - Om återbud sker senast en månad 
innan träffen återbetalas hela avgif-
ten.
 - Senare återbud kan återbetalas 
med halva avgiften om man kan 
påvisa akut sjukdom eller haveri med 
husbil till träffen.

Ordföranden har ordet
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Årliga träffar
Styrelsen har bestämt att följande träffar är årligen återkommande:
 - Teknikträff i slutet av maj.
 - Sensommarträff med klubbmästerskap i slutet av augusti.
 - Elmia med årsmöte.
I dessa träffar tar klubben ett särskilt ansvar.
Övriga träffar är spontanträffar och kan variera år från år. 
Det sker heller inte några medlemsmöten i anslutning till övriga mässor.

Teknikträff på Höga Kusten den 21 - 24 maj
    Vårens första träff blir teknikträffen vid Höga Kusten. Den kommer att äga rum vid Barsta, ett fiskeläge som ligger 
vid kusten. Därifrån kan man se Högbondens fyr. Du tar Dig dit genom att vika av från E 4:an mot Nordingrå och 
därifrån till Barsta. GPS N 62 52 055, E 18 23 453
   Det är möjligt att komma dit redan på onsdagen den 20 maj efter klockan 17.00. I avgiften ingår en middag tors-
dag kväll samt lunch under teknikträffen på fredagen. På lördagen gör vi en rundtur på Höga kusten. De som vill får 
möjlighet att besöka det fantastiska friluftsmuseet Mannaminne. Inträdesavgiften ingår inte i träffavgiften utan tillkom-
mer för de som vill. De som så önskar kan också fara till Ulvön från Köpmanholmen på söndagen eller måndagen. 
Kostnaden för detta tillkommer.
  Avgiften för själva träffen inklusive angivna måltider är preliminärt 584 kronor med två personer i bilen. En person 
betalar 292 kronor. Då har Motorcentrum Husbilar AB, Bürstner i Sundsvall genom Östen Nordlander sponsrat oss 
för ställplatsen.
  Anmäl Dig  snarast till Ann-Britt Grundström, tel 0663-10160, email: annbritt.grundstrom@oviknet.com
Din anmälan ska vara inne senast den 4 maj då Du också ska ha betalt in träffkostnaden på klubbens plusgirokonto 
608 8517-5.

Sensommarträff med klubbmästerskap den 21 - 23 augusti
    Årets sensommarträff med klubbmästerskap äger rum i natursköna Kilsbergen/Södra Storstenshöjden. I träffavgif-
ten ingår mat och alkoholfri dryck på fredagskvällen. På lördagskvällen har vi knytis.
  Träffavgiften är 609 kronor per husbil med 2 personer. För ytterligare person i bilen tillkommer 200 kronor. Husbil 
med 1 person betalar 409 kronor.
  Vägbeskrivning: Från E 20 avfart 112 mot Garphyttan, från E 18 avfart 107 mot Garphyttan. I Garphyttan mot 
Södra Storstenshöjden.. GPS N 59 19 371, E 14 55 394
  Anmälan görs till Bertil Käll senast den 31 maj, tel 019-226805, 070-5170184, email: b.c.kall@telia.com
Betalningen skall vara inne senast den 31 maj på klubbens plusgirokonto 608 8517-5.
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         Kallelse till årsmöte     
   Klubbens årsmöte äger rum lördag den 12 september 2009 klockan 09.30
    Plats: Rydbergsalen, Elmia, Jönköping. Salen kan nås utan mässbiljett.
         Samling/registrering utanför Rydbergssalen 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.
  Verksamhetsberättelse skickas ut med medlemsbrev i maj.

Årets Golfträff
Bürstnermästerskapet går även i år på Vadstena golfklubb. Den 6 juni kl 12.00 träffas vi på golfklubben. Östgöta 
Camping bjuder på en lättare förtäring. Första bollen går ut kl 13.30. Mästarna koras efter scratchprincipen. Vi hop-
pas att det blir en bra tävling och att förra årets mästare Lisbeth Widing och Bruno Jägerup får svårt att försvara sina 
titlar. Vi spelar slaggolf, dam och herrklas. Longdrive och närmaste hål.
Välkomna med anmälan till Åke Stärner, email: annalenaake@hotmail.com senast den 28 maj. Ange Bürstner med-
lemsnummer, golfid och hemmaklubb. Åke besvarar ev frågor tel 070-3982084.

Körövningar för damer i husbil 5 - 7 juni 2009
Körövningarna riktar sig till dem som inte deltagit tidigare och pågår under lördagen. Herrarna får vara i Karlsborg 
under Nationaldagen, där det är flera trevliga inslag.
Avgiften 500 kr, inkluderar körövning, campingavgift 2 nätter och damernas lunch. Ev. el 30 kr/dygn tillkommer
Herrarna lunchar på egen bekostnad
Fredag get together party i tältet, egen mat och dryck. Hoppas på spontan underhållning/musik.
Lördag eftersnack och egen mat och dryck i tältet (grill finns)
Sista anmälningsdag 15 maj Anmälningsavgift 250 kr till pg 148 24 20 – 5
Först till kvarn….
Max 15 fordon, alla  som är nybörjare är välkomna.
Anmälan till carin@brevikscamping.se eller tfn 0505-31110
www.brevikscamping.se

Kräftskiva med stora Vätternkräftor 28-30 aug 2009
Kräftskiva fredag kväll med stora Vätternkräftor, ca 8 -10 st. per kg. Dagspriset? (225-240 kr förra året.)
Kräftor beställer vi och allt övrigt att äta och dricka tar var och en med sig.
Grillafton på lördagen, grillar finns, egen mat och dryck i tältet
Hoppas på spontan underhållning/musik.
Avgift 350 kr + kräftorna. Anmälningsavgift 200 kr till pg 148 24 20 – 5
Ev. el 30 kr/dygn tillkommer
Max 20 fordon som vill njuta Vätternkräftor. Sista dag för anmälan 5 augusti. 
Anmälan till carin@brevikscamping.se eller tfn 0505-31110
www.brevikscamping.se
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Rügen - ön som 
åter kan erövras

   Det finns en legend som berättar 
att Tysklands mest kände sjörövare, 
Klaus Störtebeker, skulle härstamma 
från Glowe, som ligger på Rügen. 
Det har aldrig kunnat bevisas. Men 
helt klart är att ön Rügen en gång 
tillhört Sverige. Ön tillföll Sverige 
1648 vid den Westfaliska freden. 
Den blev kvar i svenskt ägo till 
1815 då Sverige och Danmark bytte 
Rügen och övriga Pommern mot 
Norge. Men det bytet gick inte att 
genomföra eftersom norrmännen 
hade en annan uppfattning och 
antog en egen grundlag den 17 maj 
i Eidsvoll. Så istället fick Sverige 
omkring 8 miljoner riksdaler banko 
för Pommern och Rügen under 
Wienkongressen. 

   För den som seglar i Östersjön 
har Rügen hägrat som ett avlägset 
mål. Fyren Arcona har väglett 
många sjöfarare lång väg. Arcona 
finns också med i den svenska 
väderleksrapporten och är 
Östersjöns äldsta fyr. 
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På Rügen finns många fina badstränder både vid havet och utmed insjöar

I Binz är alla husen vita



   Redan 1806 planerade Gustav 
IV Adolf att bygga en hamnstad på 
Rügen som skulle heta Gustavia. 
Men det stoppade Napoleon 
Bonaparte. Vi som reser till Rügen 
landar numera i Sassnitz som ligger 
på öns västar sida. 

   Avstånden på ön är inte särskilt 
långa. Vägarna är för det mesta bra 
men ser man inte upp så kan man 
hamna både på smala och trånga 
vägar där det kan vara svårt för en 
husbil. Det finns fortfarande kvar 
sträckor med gatsten som gör det 
svårt att ta sig fram med husbil. Men 
det går.

   Ön är fortfarande präglad av att 
ha tillhört Östtyskland. Delar av ön 
har varit avstängd eftersom dessa 
områden tillhört militären. 1945 
ockuperades ön av ryssarna som 
byggde en stor raket- och marinbas 
på ön. Vi såg spår av förfall samtidigt 
som vi kunde konstatera att om- och 
tillbyggnader pågick för fullt.  Man 
stod lite undrande när man såg fina 
hus sammanfogade med hus som var 
helt förfallna. Så småningom fick vi 
förklaringen. Det hus man inte börjat 
renovera hade man inte hittat ägarna 
till. Därför kunde man inte göra så 
mycket. Detta blev än mer tydligt när 
vi kom ned till Stralsund.

   Vi hittade också rena idyller, 
fina naturområden och välhållna 
små byar. I Binz stannade vi första 
dagen på en ställplats alldeles utanför 
orten. Själva ställplatsen var något 
provisorisk men inne i samhället var 
alla hus väl bibehållna. Här byggde 
Hitler en gång en semesteranläggning 
för sina militärer. Det var ett avstängt 
område som numera har öppnats. 
Själva semesteranläggningen ligger 
i Prora mellan Sassnitz och Binz, 
där det finns 4,5 kilometer långa  
huskomplex som skulle kunna ta 
emot 20 000 personer, militärer 
och ungdomar ur Hitler-jugend. 
De skulle få  rekreation på de långa 
stränderna vid södra Östersjön. 
Alla hus i det pittoreska samhället 
Binz  är vita och det finns gott om 
badstränder. Det finns till och 
med ett hundbad berättade en tysk 
kvinna som blev förtjust i våra två 

hundar. Det finns gott om hotell och 
badgästerna kan välja mellan att bada 
i Östersjön eller i den lilla insjön 
som ligger innanför själva samhället.

   Vi for utmed Östersjön genom 
nationalparken Jasmund. Det är 
rena urskogen med hög, gamla 
träd och en strand som stupar 
brant ned i havet. Stigarna är helt 
gångbara men kanske inte helt lätta 
för den som har besvärliga knän. 
Den höga bokskogen skymmer 
nästan solen och är imponerande. 
Nationalparken anlades så sent 
som 1990 och är Tysklands minsta 
nationalpark.

   Jasmund är en halvö som är 
förenat med en annan halvö 
– Wittow. Där ligger Kap Arkona. 
Den ursprungliga fyren är med 
sina 179 år en av Östersjöns äldsta. 

Redan 1828 fick arkitekten Karl 
Friedrich Schinkel i uppdrag att 
formge en fyr på Kap Arkona. 
Det blev en tjugoen meter hög 
fyrkantig tegelbyggnad som 
invändigt har nittiotvå trappsteg i en 
gjutjärnstrappa upp till lanterninen. 
Klara dagar kan man se den lilla 
danska ön Mön därifrån. Ljuset från 
den gamla fyren fick en räckvidd 
av 33 kilometer. Men det räckte 
inte. Så 1920 byggdes en systerfyr 
alldeles intill den gamla. Den fick 
en räckvidd för fyrljuset på 44 
kilometer. Bägge fyrarna är idag 
byggnadsminnesmärkta och i den 
äldre finns ett museum. Det är 
många som besöker fyrplatser. Det 
fick vi uppleva när vi tog oss dit en 
dag i slutet av juni. Vi parkerade på 
ställplatsen alldeles utanför byn och 

Både den gamla och nya fyren i Arcona är byggnadsminnesmärken
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vandrade sedan genom byn och fram 
till fyrarna. Många föredrog att åka 
hästskjuts eller det lilla biltåget som 
gick från byn till fyrarna. 

   Ön Rügen, Tysklands största 
ö med sina 930 kvadratkilometer 
är väl värt ett besök. Det är lätt att 
ta sig dit genom att fara med färja 
från Trelleborg till Sassnitz. Ön har 
överlevt sin många ockupationer och 
bjuder på vacker natur. Ställplatserna 
kanske inte är så inbjudande men 
fullt gångbara. Vägarna kan bitvis 
vara smala, framför allt om man som 
vi vill se sig om lite utanför de stora 
genomfartsvägarna.

      Britt-Marie Rönnbäck
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I Binz finns många restauranter att äta på och sitta ute vid.
                                        Bokskogarna på Jasmund är mäktiga



       Ribe - byn som dränkts 
      av vattenmassorna

    När vi satt på det lilla torget i Ribe 
och åt glass kände vi att sommaren 
äntligen hade kommit. Vi tittade på 
folk som strövade förbi. På andra 
sidan gatan satt några och åt utanför 
restauranten. I blickfånget hade 
vi domkyrkan och stadshotellet. 
Solen lyste och allt kändes bra. 
Husbilen hade vi parkerat på en 
parkering vid Stampemöllevejen i 
södra delen av Ribe där det fanns 
gott om plats för husbilar. När det 
inte var semestertider stod nog 
rätt så många långtradare där men 
under sommaren upptogs nästan 
hela parkeringen av husbilar. Där 
fanns tillgång till toalett och tömning 
av vatten. Sedan tog det bara fem 
minuter att vandra in till centrum av 
Ribe.

    Ribe har fått besök av oss flera 
gånger. Det är Danmarks äldsta 
stad med anor från 700-talet då 

den uppstod som handelsplats. 
Staden ligger på Jyllands västkust 
strax söder om Esbjerg. Under sin 
långa historia har den varit med om 
mycket. Omkring 860 fick munken 
Ansgar, som också kallats Nordens 
apostel, tillstånd att uppföra en kyrka 
på sydsidan av Ribe å och predika 
den kristna tron i Ribe. Numera 
finns här också St Catharina Kyrka 
och kloster som uppfördes 1228 
av tiggarmunkarna dominikanerna. 
Ribe upplevde sin storhetstid som 
handelscentrum på 1500-talet.

    1580 brann nästan alla hus i 
Ribe ned. De hus som finns inne de 
centrala delarna härstammar från 
1600-talet. Att de har kunnat stå kvar 
så länge beror på att staden sedan 
miste sin betydelse som handelsplats 
och då hade man inte råd att bygga 
nya hus i större stil. Staden har 
också efter det varit förskonade från 

bränder. Men vad den inte har varit 
förskonad ifrån är översvärmningar. 
Det har inträffat flera gånger. I den 
lilla hamnen finns en stock som 
visar hur högt vattnet har gått vid 
olika översvärmningar. Det högsta 
märket går långt över huvudet. Man 
ser också på husen att de har varit 
utsatta för mycket. De lutar inte 
bara åt ett håll. Det handlar mer 
om att luta åt alla håll. Men alla hus 
är mycket välbehållna och ger en 
väldigt speciell atmosfär åt den lilla 
byn.

    Ribe har en liten hamn där det 
idag ligger några fritidsbåtar. För att 
ta sig ut i Västerhavet måste de gå ut 
via en sluss som anpassar vattennivån 
till havet. Slussen byggdes 1912 
och låses automatiskt när det 
dagliga högvattnet kommer och när 
vattenståndet faller igen öppnas 
slussportarna.
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Husen i Ribe lutar åt olika håll. De har någon gått stått under vatten.



    I Ribe finns också storken. Den 
kommer i slutet av mars och det 
är hanstorken som kommer först. 
Fortfarande firar man den första 
storkens ankomst. Vi såg flera 
storkbon på skorstenarna men mitt i 
sommaren var de givetvis tomma.

    Ribe har ett stort vikingamuseum 
och varje år hålls en stor 
vikingamarknad den första helgen 
i maj. Här finns också konst och 

konsthantverk och mycket annat 
att titta på för den som ger sig tid 
att stanna några dagar. Om du vill 
äta ute finns det många restauranter 
att välja på. Naturligtvis kan du 
köpa riktiga danska wienerbröd i 
konditoriet bakom domkyrkan. Om 
du inte vill stå på ställplats finns det 
en camping strax norr om Ribe. 
Men då är det lite längre att gå för att 
komma in till byn.          

     Cykel är ett fordon som passar 
här eftersom det inte går att köra bil 
i de centrala delarna av staden. Det 
finns också möjlighet att proviantera 
i välsorterade livsmedelsbutiker med 
bra parkeringsplatser norr om byn. 

      Britt-Marie Rönnbäck

I hamnen finns ett märke som visar hur högt vattnet har gått
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    Christer Hydén är teknologie 
doktor och professor vid 
institutionen för teknik och samhälle 
vid Tekniska Högskolan i Lund. En 
gång i världen var vi klasskamrater 
när vi gick i gymnasiet i Jönköping 
som då hette Jönköpings Högre 
Allmänna Läroverk. Numera heter 
skolan Per Brahe-gymnasiet.

    När vi träffades vid studentjubileet 
för några år sedan kunde jag 
konstatera att Christer inte hade 
ändrats särskilt mycket. Han såg 
nästan likadan ut som under 
studietiden. Sannolikt beror det 
på hans förmåga att hålla sig ung 
genom att cykla nästan tre mil per 
dag. Redan när vi träffades kom 
diskussionen att handla om för- 
och nackdelar med rondeller. Det 
kanske inte var så underligt eftersom 
Christer med rätta kan kallas något 
av trafikrondellernas fader.

    Christer har tillbringat hela sin 
yrkesverksamma tid vid universitet i 
Lund. Han kom dit redan 1965 och 
läste då till civilingenjör. Redan 1969 
började han arbeta på universitetet 
och kom nästan på en gång in på 
trafiksäkerhetsfrågor. Sedan har det 
fortsatt på den vägen.

    Redan tidigt var han med och 
ledde ett försök i Växjö. Man fick 
kommunen att på försök inrätta 21 
rondeller. Försöket utvärderades och 
man fann att det fungerade mycket 
bra och gjorde trafiken säkrare. Det 
blev ett bättre samspel mellan alla 
trafikanter. Rondellerna var från 
början provisoriska men numera lär           

Växjö ha 35 rondeller. Och antalet 
i hela Sverige har efter försöket växt 
till 1 500 rondeller. När försöket 
började var avsikten att försöka sänka 
hastigheten i korsningar och få ett 
lugnare tempo. Och det lyckades 
man med. Därför spred det sig över 
hela Sverige. Och antalet rondeller 
växer fortfarande.

    För närvarande arbetar man med 
ett forskningsprojekt som handlar 
om att utveckla en hållbarare 
stad. Man tittar på hur staden ska 
fungera på ett bra sätt med hänsyn 
till trafik, avgaser, buller och miljö. 
Projektet sker i samarbete mellan 
tekniker, psykologer, sociologer, 
kulturgeografer och arkitekter. Man 
vill göra staden mer attraktiv. I detta 
ingår att avväga olika intressen mot 
varandra. Det är olika trafikanter 
som ska kunna ta sig fram. 
Godstransporternas behov måste 
också lösas. Samhällsekonomer är 
med och bedömer de ekonomiska 
konsekvenserna.

    Mycket av forskningen när 
det gäller trafiksäkerhet har gällt 
hastigheter. Redan på 90-talet 
genomförde man en forskning för att 
undersöka vad som hände om man 
inte kunde köra fortare än angivna 
hastighetsgränser. I forskningen 
deltog 220 förare i Lund. Det 
innebar att gasen spärrades så bilen 
helt enkelt inte kunde gå fortare än 
vad som var tillåtet på vägen. Helt 
klart minskade olycksfallen och 
avgasutsläppen men vad som kanske 
var mer intressant var att flertalet 
av förarna var positivare till att få 

bilhastigheten spärrad än vad man 
trott från början. 
-  Bilindustrin styr för mycket av 
hastigheten på bilarna, säger Christer. 
Allt fler bilar konstrueras för alltför 
höga hastigheter.  Och samtidigt 
marknadsförs bilarna med höga 
hastigheter. Visserligen har bilarna 
blivit säkrare men om folk kör 
fortare så förloras en del av vinsten. 

    Christer doktorerade en gång 
på en speciell forskningsteknik. 
Den innebär att man har utvecklat 
en metod för att registrera ”nästan 
olyckor”. Man tränar helt enkelt 
folk att registrera när det kunde ha 
skett en olycka utan att den inträffar 
fullt ut. Metoden används för att 
göra registreringar i tre dagar på 
speciella platser. Efter det föreslås 
ombyggnationer för att förbättra 
trafiksäkerheten och sedan gör man 
nya observationer för att se om 
man lyckats. Genom att observera 
i tre dagar kan man räkna ut hur 
många olyckor i genomsnitt som kan 
hända på ett år. Den här metoden 
används i många u-länder och man 
har haft flera kurser för folk från 
Afrika, Asien och Sydamerika för 
att lära ut metoden. Metoden kräver 
mycket mänsklig arbetskraft och 
just nu forskar man i en utveckling 
som innebär att man istället filmar 
trafiken vid en speciell plats och 
sedan analyserar den via dator. 
Genom digitalisering kan men sedan 
räkna fram motsvarande uppgifter. 

    Christers mål just nu är att han vill 
få politikerna att ändra på synen på 

Christer Hydén

Den svenska rondellens 
 fader...             



Österrike extrabeskat-
tar tunga fordon

    I Österrike extrabeskattas tunga 
fordon= miljöbelastande trafik. Man 
kräver en transponder som registre-
rar körda kilometer. Vi den första 
gränsstationen tvingas man köpa en 
sådan. Observera här att man går 
strikt på vikt, dvs väger Du ett enda 
kilo mer än 
3500 kg så är Du tung trafik och skall 
ha transpondern. Det spelar ingen 
roll om Din bil enligt registreringen 
är lättare – det är bara att betala!

Nyheter inom trafik-
området

    En utredning om reformerad tra-
fiklagstiftning har överlämnats till in-
frastrukturminister Åsa Torstensson. 
Utredningens förslag är i mycket en 
anpassning till EU. Antalet körkorts-
kategorier föreslås utökat. Dessutom 
föreslås att de som har B-kort ska få 
möjlighet att förvärva en rätt att dra 
tyngre släpvagnar. Kraven på utbild-
ning och prov är oklart.

    Utredningen om hastigheter för 
olika fordon pågår inom vägverket.
Enligt uppgift diskuteras f n att 
fordonets tyngd ska avgöra vilken 
hastighet man får hålla. Just nu dis-
kuteras gränsen 7,5 ton. Men än vet 
vi inte vad utredningen kan komma 
fram till.

     Vägverket har redovisat ett för-
slag om vinterdäck.Man föreslår en 
begränsning vad gäller användande 
av dubbdäck. Dessutom föreslås
- att undantag för krav på vinterdäck 
vid färd till och från utlandet på 
svenskregistrerat fordon avskaffas.
- att vinterdäck ska finnas på drivax-
eln på tunga fordon.
- att tunga fordon ska ha ett mönster-
djup på däcken om 5 mm. Exklusive 
släpfordon.
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hastighetsgränserna. Trafikanterna 
måste ta hastighetsgränserna på 
betydligt större allvar än vad som 
sker idag. 
- Vi måste alla lära oss att förstå och 
acceptera att hastighetsgränsen är den 
absolut högsta hastigheten vi får köra 
med, säger Christer. Det finns inga 
undantag från den regeln. Han skulle 
vilja ta upp tråden med att utveckla 
bilar som inte kan köra fortare än 
vad som är bestämt för vägen. 
- Det skulle kunna gå att lösa med 
hjälp av gps och satellitnavigering 
samt en anordning i bilen som 
gör att vi inte kan köra fortare än 
hastighetsgränsen, berättar Christer. 
Han anser att beslutsfattarna måste 
mer tala om samhällsbestämda 
hastigheter. Om alla höll 
hastighetsgränserna i tätorterna 
skulle antalet döda och svårt skadade 
där kunna minska med minst 30 
procent och på lite sikt ända upp 
till så mycket som 90 procent. Men 
det kräver då att hastighetsgränserna 
sänks överallt där fotgängare och 
cyklister uppträder tillsammans med 
bilar. 

    På vanliga länsvägar tror inte 
Christer att olika fordon ska ha olika 
högsta hastigheter. Det blir lätt att 
någon fungerar som bromskloss för 
övriga och då lockar till helt onödiga 
omkörningar.

- Samarbetet med vägverket har 
inte alltid fungerat så bra, berättar 
Christer. De har ofta alltför 
kortsiktiga mål. Vi håller istället på 
att utveckla samarbetet med andra 
forskningsorganisationer.

    Christer skulle ha gått i pension 
men har fortsatt sitt arbete ytterligare 
ett år mycket därför att han tycker 
det är roligt. När jag pratar med 
honom ska han just ge sig iväg och 
hämta en ny cykel med 28 växlar. Att 
cykla är det bästa han vet. Han cyklar 
nästan tre mil per dag och har också 
cyklat till Norge där hans hustru 
bor. Där har de ett fint sommarhus i 
sydligare delen av Norge.

      Britt-Marie Rönnbäck

Christer Hydén på Golsfjället i Norge



   Under de senaste åren har miljö-
frågorna kommit att ta större plats 
i debatten. Miljözoner finns sedan 
länge för den tunga trafiken och 
börjar nu även införas utomlands för 
de lättare fordonen. Något förslag 
om miljözoner finns för närvarande 
inte i Sverige.

   Vi som kör husbil, där en över-
vägande andel har dieselmotorer, 
kommer då i fokus.
Vad gäller för nya bilar, för äldre 
bilar och kan partikelfilter eftermon-
teras?

Nya bilar med miljöklass 
Euro 4(miljöklass 2005)
   För bilar med miljöklass Euro 4, 
som kom 2005 och är högsta klass 
för närvarande, finns det för när-
varande inga begränsningar. Dessa 
bilar får köra i ”Grön miljözon” i 
Tyskland.

   Partikelfilter monteras dock på 
de senaste bilarna och är en teknisk 
förutsättning för att med dagens 
teknik få en dieselmotor godkänd i 
miljöklass Euro 5. Kravet på Euro 5 

införs den 1:a oktober 2009, för att 
följas av Euro 6 som kommer under 
2012?  Enligt vissa källor inte förrän 
2014.

   Tyvärr får man olika svar beroen-
de på vem man pratar med. Benäm-
ningar i Sverige är Miljöklass 2002 
(Euro 3), 2005 (Euro 4), 2008 (Euro 
5) och möjligen 2012-14 (Euro 6)? 

   Bestämmelserna och dess infö-
rande gäller i första hand för person-
bilar. Transportbilar ligger lite senare 
i kedjan. Vad det betyder för den 
svenska klassen” personbil klass 2” 
kan ingen säga just nu. Faller vi med 
vikter över 3,5 ton i personbilsklass 
eller transportbilsklass?

Äldre bilar med miljöklass 
Euro 3 eller lägre
   Med lägre miljöklass än Euro 3 
är det inte mycket man kan göra. 
Avgascertifikaten räcker inte och 
ingen fabrik lär utfärda anvisningar 
och regler för eftermontering av 
partikelfilter.

   Eftermontering av partikelfilter är 
inte någon bra idé!

   Teknisk så är det svårt. Dels måste 
bilen förses med styrsystem för att 
bränna rent filtret varje 250 mil. När 
detta görs blir filtret 5-600 grader 
varmt och var placerar man ett så-
dant filter utan risk för brand? 

   Här ställer även CoC-
certifikaten(Certificate of Conformi-
ty) till det! De flesta husbilar tas idag 
in i landet enligt CoC. Bilar registre-
rade enligt CoC kan aldrig registreras 
om och därmed heller aldrig ändras. 
Därmed kan man inte göra en bra 
bil bättre med ett partikelfilter!

   Bilar som registrerats lokalt kan 
registreras om och därmed teoretiskt 
förses med partikelfilter. Även om 
man skulle lyckas rent tekniskt så 
tillåter inte lagen en uppgradering 
till högre klass än den ursprungli-
gen registrerade. Detta oavsett om 
man lyckas nå alla värden. En sådan 
eftermontering blir bara för det egna 
samvetets skull!

         Miljözoner, dieselbilar 
             och partikelfilter
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Så säger Vägverket/Bilprov-
ningen
   Bilprovningen som besiktigar gör 
bara som Vägverket(VV) har be-
stämt. VV förlitar sig till största delen 
på vad CoC-certifikanten utfärdade 
av fabriken säger. Bakom dessa 
ligger EU-regler framförhandlade 
under många år. Ingen stor möjlig-
het att kunna påverka här! Om Du 
vill göra något som är bättre än den 
kompromiss bilindustrin fått till med 
EU så är Du nog tämligen chanslös!

Så här säger Fiat
   Roger Carlsson, hos Olle Olsson 
Bolagen, berättar att alla chassi som 
tas in i Sverige för husbilsbyggen är 
som standard försedda med partikel-
filter. Partikelfilter finns som tillval 
på alla Fiat Ducato från och med 
augusti 2008.

Detta gäller Renault och 
Citroën
   Har samma specifikation som Fiat 
eftersom de bygger ett gemensamt 
”Europachassi” även om de har egna 
motorer och tidigare även använt 
Nissan motorer.

Så här säger Mercedes
   Joakim Gustafsson, Daimler, be-
rättar att från och med 2006 har alla 
Sprintmodeller som standard parti-
kelfinter. Eftermontering av partikel 
filer kan inte göras på modeller före 
2006. Något som är lätt att förstå.

Så här säger Ford
   Daniel Petersson, Ford, berättar 
att Ford Transit inte som standard är 
försedda med partikelfilter. Bilar av 
årsmodell 2007, 2008 och 2009 upp-
fyller alla Euro 4 dvs miljökrav 2005. 
De bilar som beställt partikelfilter 
uppfyller 2005 PM. Det är dock en 
svensk särbestämmelse så nere i Eu-
ropa är det fortsatt en Euro 4 bil.

                 Stig Forsberg

Miljömärkning i Tyskland
    I Tyskland har en del tyska städer infört miljözoner. För att köra in i en 
miljözon ska en dekal sitta på vindrutan. Dekalen visar att bilens partikelut-
släpp understiger en viss nivå. Dekalkravet gäller också utlandsregistrerade 
bilar. Däremot gäller det inte för motocyklar och fordon med handikapptill-
stånd.

    Miljözoner eller Umweltzonen skyltas med ett vägmärke som visar vilken 
dekalvariant som krävs. Om man kör i en miljözon med fel märke eller utan 
märke riskerar man böter. Böterna är för närvarande 50 Euro och gäller så 
fort Du kör över en gräns. 

    Miljödekal eller Feinstaubplakette skaffas en gång för fordonet och gäller 
till dess bilen skrotas.

   Fordonsklassbestämmelserna är snåriga. Mycket förenklat:
Bensinbilar registrerade efter 1993 får grön dekal. Dieselbilar ska uppfylla 
minst Euro II-krav och vara registrerade efter 1997 för röd dekal, efter 2001 
för gul dekal och efter 2005 för grön dekal

Hur skaffar Du en Fainstaubplakette?
   Enklast köper du den över disk hos en större märkesverkstad i Tyskland, 
hos den tyska bilprovningens TÛV:.s stationer, www.tuev-nord.de, eller hos 
Zulassungsbehörden, tyska fordonsregistrets lokalkontor. Du måste ha med 
bilens registreringsbevis.

   Du kan maila en beställning till kfz-zulassung@labo.verwalt-berlin.de. 
Skriv på engelska eller tyska och ange bilmärke, modell och motorvariant, 
registreringsdatum och typgodkännandenummer samt om bilen är bensin 
eller dieseldriven. Scanna in registeringsbeviset och bifoga som bilaga. Så 
småningom kommer en begärna att betala in expeditionsavgiften 6 Euro till 
ett tyskt bankonto.

   Du kan också posta en beställning till Kfz-Zulassungsstelle, Max Glomsda-
Strasse 4, DE-51105 Köln. Motsvarande uppgifter samt fotokopia av registre-
ringsbeviset ska bifogas

   Expeditonsavgiften växlar beroende på utfärdare. Normalpriset är 6 Euro 
men högre priser kan förekomma. 

               Gasoltuber i Tyskland
    I Tyskland måste man ha gasoltuber av stål i husbil. Något att tänka på.
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Drivmedel
   Banker som erbjuder bensinkort i samarbete med 
bensinbolag tar ut årliga kortavgifter som gör att Du 
förlorar en del av rabatterna. Välj därför hellre ett för-
månskort med rabatt och betala kontant eller med Ditt 
vanliga bankkort.

   Bästa priser får man om man kollar extrapriser.
Observera att om Du inte använt Ditt bensinkort på tre 
månader så kan det vara spärrat. Orsak - att man vill 
förebygga stölder. Så kolla Ditt kort innan Du far iväg.

ÅFA
   Vi får 25-75 öre per liter i rabatt från Åfa i förhål-
lande till fastställt normalpris. Priset fastställs under en 
period av 14 dagar. ÅFA samarbetar med OK, Preem 
och IDS. Om Du vill vara helgarderad så beställ tre 
kort på en gång. 
- 1 st IDS Dieselkort som gäller på alla IDS-mackar
- 1 st Preem/Såifa Allkort, där du kan tanka på Såifa-
pumpen vid Preemstationer för lågpris.
- 1 st Ok Allkort som ger samma som för OK-medlem-
mar på de flesta OK-mackar.
Kontoansökan:
ÅFA-drivmedel, Ulf Karlsson, tel 08-6874445, 070-
5303470, email: ulf.k@afaab.se
Tomy Åström, tel 08-6874446
se www.afaab.se
ÅFA tar inte ut kortavgifter.

Gasol - bra priser
   Bästa sättet att hålla gasolkostnaderna nere är att köpa 
billigt på extrapriser eller att installera tank eller godkända 
tankbara flaskor. Hör bör observeras att 1 kg gasol är 2 liter.
Nedan angivna priser kan förändras med oljepriserna.

Östgöta Camping, Mantorp, Malmö och Märsta
Fast pris P11, PA11, PC10 - 295:- vid byte. Övriga storlekar 
- 25 % vid byte. Påfyllning eller tankning av flaskor eller tank 
kan inte erbjudas.

Husvagnsverkstan, Importgatan 43, 602 28 Norrkö-
ping
tel 011-102990.
Fast pris P11, PA11, PC10 - 280:- vid byte.
Påfyllning eller tankning av flaskor eller tank kan inte erbju-
das.

PR Husbilar, Sollebrunn.
Fast pris P11, PA11, PC10 - 215:- vid byte.
Påfyllning eller tankning av flaskor eller tank kan inte erbjudas.

Preem
Preemkort ger 10 % rabatt vid byte av flaska.

Timmernabbens karamellfabrik, vid Motell Kronmun-
ken. E 22 norr om Kalmar.
Påfyllning av Gasolflaskor - 20:- per kg.
Tankning i tank eller fast monterade tankbara flaskor - 8:- per 
liter.
Du betalar bara för det Du fyller på.
Öppettider: Vardagar 9-16, lördagar 11-13. Utökat under som-
maren.

Gasoldepån i Svartvik, 6 km söder om Sundsvall.
tel 060-560066
P11 - 280:-, PC10 - 260:-

Gas & Gasolmästarna, August Barks gata 7, 42132 Väs-
tra Frölunda, tel 031-455045
Pris P11 - 280:-

ÖP Energi i Linköping, Norra Stånggatan 13 in på 
gården, tel 013-314470.
Pris P11, PA11, PC10 - 220:- vid byte.
Tankning i tank eller fast monterade tankbara flaskor - 6,50 kr 
per liter.

Åhusgas, tel 073-6212051
Pris P11, PA11 - 150:-

Skaraborgs Gasol, Norregårdsvägen 18, Skövde,  tel 
0500-411655
Pris P11, PA11, PC10 - 330:- vid byte
Tankning i tank eller fast monterade tankbara flaskor - 7,8 kr 
per liter.

       Tillbehör
Du har 10 procent rabatt på tillbehör hos Östgöta Campings 
samtliga tillbehörsbutiker. 
Du får också rabatt på deras profilvaror såsom herr- och damur, 
basebollkeps och paraply.
Genom Owners Card, som tillhör bilen, får Du 35 % rabatt 
på Bürstner originalreservdelar samt på timdebiteringen hos 
Östgöta Campings verkstäder.

Rabatter och tips för medlemmar



                  Breviks camping
    Campingen ligger vid väg 195 ca 9 km söder om Karls-
borg mot Hjo. Intill campingen finns ställplats med rabatt för 
klubbmedlemmar
Tel 0503-31110, 0733-162470
Drivs av medlem 291 Staffan och Carin Ager.
För ytterligare information se www.brevikscamping.se

                Åskilje Camping
    Ligger vid Åskilje inte långt från Storuman och Gunnars. 
Erbjuder 20 % rabatt till klubbens medlemmar för platser vid 
älven utan el.
Café och restaurant med god mat och fullständiga rättigheter.
Tel 0951-41180

Färjor
    Klubben har ett avtal med TT-line fram till 20091231. 
Följande rabatter gäller:
1/1 - 31/3  15% rabatt
1/4 - 31/12 10 % rabatt
Bokning måste ske per telefon 0410-56200 eller fax 0410-
56170 eller email: specialresor@ttline.se
Beställningsvillkor: kontant betalning vid utresa
För att kunna utnyttja rabatten måste Du vid bokning ange: 
Agent nummer 682605 samt BHC-medlemsnr.

HH-ferries
    Det finns en rabattkupong om Du går in på www.hhferries.
se/Default.aspx?ID=367&Purge=True. Kan användas under 
2009.
Tel 042-198000

Eckerölinjen

    Har låga priser för husbilar på udda tider.
 www.eckerolinjen.se tel 0175-25800

                

         Campingar och ställplatser

    Medlemscampingar - drivs av medlemmar i klubben och 
innebär att Du kan träffa klubbmedlemmar.

           Tift  Bäckgårds ställplats
    Avfart 111 från E 4 utanför Linköping. Därefter kör Du 
mot Malmslätt och svänger sedan mot Skäggetorp. Efter 200 m 
finns skylt om ställplats samt mot Kaga. Ställplatsen finns efter 
ca 800 m.
På ställplatsen finns vatten och några eluttag. Kostnad 50 
kronor samt 50 kronor för el. Drivs av medlem 138 Ingemar 
Nordén

          Mantorp vid Östgöta Camping
    Ställplatsen har tillgång till toalett, dusch och tvättmöjlighet 
samt möjlighet att tömma spillvatten och toa.
Kostnad 50 kronor för medlem. Övriga betalar 100 kronor. 
Vid service står Du gratis.

              Gålö skärgårdskrog
    Väg 277 till Gålö Lanthandel, sväng höger, 2 km vänster vid 
skylt Skälåker. Efter 50 m sväng vänster igen mot Skärgårds-
krogen. Tillgång till vatten, soptömning. Toalett, dusch och 
tömning i separat lokal.
Kostnad 100 kronor per dygn.10 % på mat och dryck i sam-
band med att man hyr ställplats
Restauranten har fullständiga rättigheter.

               Vega baren Ställplats
    Ligger vid Söderby på Nynäsvägen 8 (gamla Nynäsvägen) 
mellan avfarterna 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 till/från Gotland. Gångav-
stånd till Handens innecenter. Toalett finns i restauranten. 
Soptömning, tömning av gråvatten och färskvatten finns.
Sveriges äldsta hamburgerbar.
Kostnad 50 kronor samt  20 kronor för el .BHC-medlem får 
10 % på allt som äts och dricks.

                         Trelleborg
    På infarten västerifrån till Trelleborg finns en enkel 
ställplats. Fin utsikt, tillgång till toalett och toatömning. Gratis. 
Utmärkt om Du väntar på att få åka med färjan. Ställplatsen 
ligger en bit utanför sta´n vilket innebär att Du inte har tillgång 
till så mycket övrig service.

                    Gammeleksgården
    Restaurant med fullständiga rättigheter. Några elplatser, till-
gång till vatten, toalett i restauranten, soptömning och tömning 
av gråvatten.
Avfart Landskrona N. Vid stop sväng vänster mot Vallåkra. 
Efter ca 200 m skylt Gammeleksgården, sväng höger och följ 
skyltarna.
BHC-medlem får 10 % rabatt på smörgåsar och mat i restau-
rangen och i kaffestugan. Gäller ej glass, dryck - öl/vin/sprit.

17

Du kan hitta ställplatser som drivas av enskilda på internet 
se www.singlespotcamping.com. Det finns ännu inte så 
många men det kan komma fler



Tips på ställplatser när 
Du reser till Höga Kusten

Askersunds kommun, Sundsängen, ingen service. 

Bollnäs kommun, Shellmacken vid Bollnäs södra infart, 
Wc, Parkeringsplats där man får stå från 16.00 till10.00

Borlänge kommun, Västanäng. Sopor, WC, lekplats.

Falköpings kommun, Utanför Mössebergs camping, 
färskvatten, sopor, Wc, dusch mm, Tömning, Kostnad 
80 kr/natt

Filipstads kommun, Prästbäckens Rastplats. El, färskvat-
ten, WC. Kostnad 30 kr/natt.
GPS-koordinater: Lat: N 59º 37’ 24.77” Long: E 14º 15’ 
41.61” 

Gävle kommun, Centralt belägen mellan ån och Södra 
skeppsbron i höjd med Brodingatan. Soptömning.

Hallsbergs kommun, Sickelsta rastplats. Tömning, Wc.
GPS-koordinater: Lat: N 59º 8’ 18.75” Long: E 15º 4’ 
57.50” 

Jönköpings kommun, Hylte rastplats/nattcamping, El, 
sopor, Wc. Kostnad 99 kr/natt

Karlsborgs kommun, Forsvik. El, färskvatten, sopor, 
tömning, WC. Kostnad 100 kr/natt
GPS-koordinater: Lat: N 58º 34’ 27.46” Long: E 14º 26’ 
5.34” 

Kumla kommun, Sickelsta rastplats. Tömning, Wc.
GPS-koordinater: Lat: N 59º 8’ 18.75” Long: E 15º 4’ 
57.50” 

Leksands kommun, Fornby Rastplats. Wc 

Mariestads kommun, Mariestads Småbåtshamn. Färsk-
vatten, sopor, tömning, wc, dusch.

Nyköpings kommun, Hjortensbergsbadet, Nyköping, 
Kostnad 100 kr/natt inkl entré till badet. Tillgång till Wc 
och vatten när badet är öppet.
Avfart 134 från E4:an, sedan mot centrum, Hjortens-
bergsbadet
GPS-koordinater: Lat: N 58º 45’ 50.09” Long: E 17º 1’ 
28.38” 

Sandvikens kommun, Hedåsbadet. Sopor, WC
Sjötorp. Mariestad. El, färskvatten, sopor, tömning, wc. 
Kostnad 150 kr/natt.

Nyheter från Östgöta 
Camping-gruppen
   Östgöta Camping har lagt ned sin filial i Norrköping. 
För service hänvisar man till Husvagnsverksta´n. Se 
serviceförteckningen på matrikeln sista sida.

   Östgöta Camping har också sålt Nerikes Camp i 
Örebro till Peter Jakobsson och Per Möllerfors. Säljare, 
verkstadspersonal och övriga anställda jobbar kvar under 
den nye ägaren.

    I Luleå har en ny återförsäljare för Bürstner husbilar 
etablerats. Det är Granec, som är väl känd i båtkretsar. 
Granec finns i Luleå hamn - se förteckningen över servi-
ceplatser.

    Från och med i vår kommer Östgöta Camping att 
bli exklusiv importör för Niesmann+Bischoffs husbilar. 
Man kommer att använda sig av samma organisation och 
applicera samma tänkande som för Bürstner husbilar. 
Niesmann+Bischoff har producerat premiumhusbilar i 
snart 30 år. Bland varumärkena märks Flair m fl. Pris-
klass 1.150 tkr - 1.960 tkr inkl moms och en riktigt diger 
standardutrustning.

Norrkvarns Gästhamn, Mariestad, längst Göta Kanal. El, 
färskvatten, sopor, tömning, wc. Kostnad 150 kr/dygn

Lyrestad Gästhamn, Mariestad, längst Göta Kanal. Färsk-
vatten, sopor, tömning, wc, dusch, tvättstuga. Kostnad 
100 kr/dygn.

Sandvikens kommun, Hedåsbadet. Sopor, wc. Strand-
nära, kiosk.

Stockholms stad, Långholmens husbilscamping, Skut-
skepparvägen, El, färskvatten, sopor, tömning, Wc. 
Kostnad 160 kr/dygn utan el, 220 kr/dygn med el.
GPS-koordinater: Lat: N 59° 19’ 20,46” E 18° 1’ 18,03”

Strängnäs kommun, Västervikshamn. Wc, dusch.

Töreboda kommun, Jonsboda Gästhamn, längst Göta 
Kanal. El, färskvatten, sopor, tömning, wc, bastu, tvätt-
stuga. Kostnad 150 kr/dygn 
Hajstorps Gästhamn, Töreboda, längst Göta Kanal. El, 
färskvatten, sopor, tömning, wc, dusch, bastu, strandkafé. 
Kostnad 150 kr/dygn.

Uppsala kommun, Mora Stenar. Sopor, tömning, Wc, 
lekplats.
Örnsköldsviks kommun, Mosjöns Rastplats. Sopor, Wc
GPS-koordinater: Lat: N 63º 19’ 6.59” Long: E 19º 1’ 
11.98” 
Östhammars kommun, Öregrunds Gästhamn. Wc, 
dusch 20 kr, tvätt 30 kr
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BHC-krysset nr 1-2009
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, 611 96 Jönåker, senast den 1 september.
Först öppnade rätta lösningen får 50 kronor insatt på sitt konto.

Vinnare av korsord nr 2-2008 blev Roland Kemhagen  (134) 
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Hyr dig bort...

Bürstner Premium Rental www.buerstnerrental.se

Boka här redan nu:
Mälar Camp Arlandastad 08-591 148 40  •  Eljas Motor Borlänge 0243-175 50  •  Östgöta Camping Mantorp 0142-217 30  
MotorCentrum Sundsvall 060-16 75 41  •  Skåne Camp Svedala 040-29 29 12  •  Bilcompaniet Visby 0498-24 77 55 
Nerikes Camp Örebro 019-27 25 15

Svedala

Visby

Mantorp

Örebro

Arlandastad

Borlänge

Sundsvall

www.buerstner.se

Välkommen till närmaste återförsäljare, så förstår du varför...

Auktoriserade återförsäljare:

Mälar Camp Arlandastad 08-591 148 40 | Eljas Motor Borlänge 0243-175 50 | FJ:s Husvagnscenter Falkenberg 0346-71 44 50 
Tagene Fritidscenter | Göteborg 031-57 00 60 | Granec Maskin Luleå 0920-22 80 25 | Östgöta Camping Mantorp 0142-217 30
MotorCentrum Sundsvall 060-16 75 41 | Skåne Camp Svedala 040-29 29 12 | BW Husvagnar Umeå 090-18 92 25
Bilcompaniet Visby 0498-24 77 55 |  Nerikes Camp Örebro 019-27 25 15

Bürstner – Sveriges mest köpta husbil 2008!


