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Välkommen 
till ett nytt år 
med 
Bürstner 
Husbils Club

         Nu har det börjat ljusna. För varje dag går solen upp tidigare och ner 
senare. Flertalet av oss kan titta ut och se hur snön ligger över gärdena och lysar 
upp tillvaron. Vi vet att våren är på väg. Talgoxen kvittrar för fullt och snart 
kommer också andra fåglar tillbaka. Fast koltrasten har dröjt sig kvar och vi 
håller tummarna för att den ska klara sig till det blir lite varmare. Visste Du att 
jorden går hastigare i januari och saktare i juli. Det innebär att ljuset ökar propo-
tionellt sett mer i januari, och då allra mest i norra Sverige och något mindre i 
Skåne. Kanske är du redan igång med bilen. Våren brukar för de flesta innebära 
att man gärna vill göra den lite finare och väl utrustad för kommande färder.

        Med den här tidningen får Du årsmärket för 2012. Sätt det på medlems-
kortet. 

        Du har kanske redan planerat vad du ska göra under 2012. Men det kan-
ske inte hindrar att Du anmäler Dig till någon av klubbens träffar. Vi ser fram 
emot att få se Dig där. På teknikträffen i maj räknar vi med att kunna fuktmäta 
de bilar där man önskar få en sådan genomgång. Men anmäl det i så fall i förväg 
så vi har beredskap för det. 

        Till sist - är det någon som vill gå in som redaktör för Rullan - hör gärna av 
Dig till mig eller klubbens ordförande.
                        Britt-Marie Rönnbäck 



Bürstner Husbils Club 
Ordförande
Pälle Bergfoth (199)  0703307369
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Vice ordförande
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Leif Sjögren (226)  019-581905 070-5819791

Teknisk informatör
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Plusgirokonto: 608 8517-5
Adress hemsida: www.burstnerhusbilsclub.se

Redaktör och ansvarig utgivare:
Britt-Marie Rönnbäck (591), Ekelunda, 61196 Jönåker
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Nästa nummer av Rullan beräknas vara hos medlemmar i början av april
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Träffar mm under
           2012

1. Idé och teknikträff den 11 - 13 maj
    Årets idé- och teknikträff kommer att äga rum i Skåne, närmare bestämt på 
Ringsjöstrands Camping. Incheckning på fredagen tidigast kl 12.00. Utcheck-
ning på söndagen är senast kl 15.00. Vi räknar med att Anders Ekman från 
Bürstner Sverige AB kommer till träffen. I övrigt kommer den att handla om 
säkerhet. 
    Pris: 750:- per bil om två personer. Extra kostnad för ytterligare en person är 
150:-. I priset ingår campingavgift, exkl el, samt tvårättesmeny med vatten och 
kaffe på restaurant på lördagen. Avgiften betalas in på klubbens plusgirokonto.
   Anmälan senast den 8:e april till 554 Leif Mårtensson, email: Hi.life@spray.se
 tel: 0768-452513.

2. Kehlresa den 25-29 juni.
   Det har varit med stor vånda som vi haft lottning bland alla de som anmält sitt 
intresse att åka med på klubbens besök vid fabriken i Kehl, där våra husbilar 
tillverkas.. Tyvärr kom inte alla intresserade med. Fabriken kan bara ta emot 50 
personer. De som kommit med har meddelats. Om Du som kommit med inte 
kan åka är vi därför synnerligen tacksamma om Du meddelar detta så snart som 
möjligt så att de som står som reserver kan få åka istället. Vi har lottat reserverna 
så ni själva kan bedöma om det ev kan finnas chans att få komma med. 
    Kontaktperson: 363 Bertil Käll, email: b.c.kall@telia.com, tel: 019-226805, 
070-5170184.

3. Sensommarträff med klubbmästerskap den 24-26 augusti
    Träffen kommer att äga rum på Z-parkens Camping, Varamobaden i Motala. 
Kostnaden har beräknats till ca 500:-. Då ingår camping och mat en kväll.
Antalet deltagare är av lokalskäl begränsat, så först till kvarn gäller.
    Anmälan till: 434 Tord och Maggan Sjöberg, email: tmsjoberg@spray.se, tel. 
0141-50436, 0768-159052. Avgiften betalas in på klubbens plusgirokonto.
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4. Elmia den 6 - 9 september
  Det finns fortfarande platser kvar på klubbens camping på Elmia. Om Du är 
intresserad - anmäl Dig snarast möjligt till Stig Högberg, 
email: stighogb@telia.com, tel: 019-294441, 073-3632474. Nu gäller först till 
kvarn. Avgiften betalas in på klubbens plusgirokonto.

5. Golftävling den 25 maj på Vadstena GK
Klubbmästerskapet avgörs i år som tidigare år på Vadstena golfklubb. Om Du 
är intresserad anmäl Dig snarast till Åke Stärner (201), tel: 0250-12840, 070-
3982084, email: annalenaake@hotmail.com

6. Träff i norr
I år kommer träffen att anordnas som ett rally. Den startar den  8 juni kl 11.00 
på Lycksele camping och slutar i Skellefteå. I Lycksele finns en hel del att be-
kanta sig med. Gammplatsen med skogsmuseet är mycket intressant. Det finns 
en djurpark m m. Kontakta gärna turistinformationen om Du vill veta mer. 
Priset för camping i Lycksele kommer för deltagarna att vara 225:- inkl el.
Anmälan till Ann Britt Grundström email: annbritt.grundstrom@oviknet.com, 
tel: 0663-10160, 073-8046835. Alla kostnader betalas på plats.
Deltagarantalet är begränsat. Därför gäller först till kvarn.

7. Ferie for alle i Danmark
Europas största mässa för fritid och fritidsfordon den 24-26 februari. Anmäl-
ningstiden har gått ut. Flera medlemmar reser dit tillsammans.

Övriga mässor
Turmässan, Svenska Mässan i Göteborg, 22-25 mars
Stora Vårmässan Nolia, Sundsvall, 30 mars - 1 april
Holiday Caravan Meet, Svenska Mässan i göteborg, 27-29 april
Stora Nolia, Piteå, 4 - 12 augusti.

Snart dags att dra fram bilen 
igen för de som har ställt av 
den för vintern.
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