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Tidning för medlemmar i Bürst-
ner Husbils Club

Tidningen utkommer med fem 
nummer per år.

Utgivningsplan för 2010:
Nr 1 beräknas vara hos medlem i 
mitten av februari.
Nr 2 beräknas vara hos medlem i 
början av april.
Nr 3 beräknas vara hos medlem i 
slutet av maj.
Nr 4 beräknas vara hos medlem i 
mitten av november
Nr 5 beräknas vara hos medlem i 
mitten av december.

Redaktör och ansvarig utgivare:
Britt-Marie Rönnbäck (591)
Medarbetare: Anders Rönnbäck 
( 591)
Ekelunda, 61196 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

Ordförande
Pär Bergfoth (199)  0380-40700  070-3307369
e-post: 199pelle@gmail.com
Vice ordförande
Bertil Käll (363) - medlemsreg. 019-226805  070-5170184
E-post: b.c.kall@telia.com
Sekreterare
Leif Mårtensson (554)  040-547382  0708-452513
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
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) webansv. 019-581905  070-5819791
E-post: amol.sjogren@gmail.com   obs ny mailadress
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
Suppleant:
Märit Persson (701)  070-8266903

Valberedning
Ingemar Norden (138), 
sammankallande   013-58062  070-6658062
Tony Hellström (563)  013-160899  070-6508565
Åke Johansson (146)  036-141254  070-5941258

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

Redaktör
Britt-Marie och Anders Rönnbäck 0155-70160  070-2400314
E-post: brittmarie.ronnback@telia.com

Teknisk informatör
Åke Piel (350)   0381-15801  0708-264451
E-post: gunillapiel@hotmail.com 

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

Om Du vill ändra uppgifter i 
medlemsregistret - meddela det 
till Bertil Käll.
b.c.kall@telia.com
tel 019-226805, 070-5170184
Tyvärr händer det att någon inte 
vill vara med i klubben längre - 
kanske på grund av bilbyte eller 
motsvarande. Får Du ändrade 
förhållanden är vi tacksamma 
om Du meddelar det till Bertil 
Käll så snart det går.
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  Åter har en sommar gått till ända. Att leva med årstids-
växlingar är en del av tjusningen med att bo i Sverige. Varje 
årstid har sina fördelar och nackdelar och vi kan uppleva det 
olika och mycket individuellt. Själv tycker jag att våren har 
sin tjusning genom att det hela tiden blir ljusare och man har 
förväntningar på vad som kan göras. Vårens huvudfärg är 
ljusblå och men samtidigt börjar det blomma allt mer. Som-
maren är oftast fantastisk fin med sin värme och ljus och fär-
gerna har mer gått över i grönt och gult. När hösten kommer 
kan man nästan känna längtan efter att få mysa i ett varmt 
mörker med tända ljus. Naturen blommar i alla färger. Både 
vår och höst kan vi verkligen uppleva att vårt land är långt. 
När våren börjar i söder är det fortfarande snö i norr. När 
det börjar snöa i norr på hösten kan vi i söder uppleva att 
sommarvärmen dröjer sig kvar och vi kan bada i det som-
marvarma vattnet. De tråkigaste månaderna är november 
och december. Fast december lyses upp av alla julljus vilket 
gör den lättare att uthärda. I januari börjar det ljusna igen. 
Kommer snön så blir det helt klart ljusare och lättare fast 
halare. Framför allt för oss som bor i södra Sverige. 

  Har vi för stora förväntningar på sommaren är det lätt att 
drabbas av besvikelse. Med åren lär man sig att ta vädret 
och omständigheterna i övrigt som de kommer. Det gäller 
att glädjas över det som finns. Då får man det bästa nyttan 
av alla typer av väder och slipper gnälla när det någon gång 
regnar och blåser. För det gör det faktiskt. Det är bara att 
finna sig.

   För vår del har sommaren inneburit att vi farit runt i södra 
Sverige. Vi började egentligen med en tur till Luleå efter 
träffen i Barsta. Där fick vi verkligen uppleva att vårt land är 
långt. Kylan och dimman slog till som den kan göra norrut. 
Sedan for vi hem för att fira en högtidsdag. Därefter tyckte vi 
att det var dags att inventera vilka möjligheter som finns i de 
södra delarna av landet. Men säsongen är inte slut trots att 
höstdagjämningen passerats. Det finns fortfarande mycket 
att upptäcka.

  I det här numret berättar vi om en hel del ställplatser. 
Precis som många andra som far med husbil har vi tidigare 
seglat och det innebär att man lätt dras till vattnet. För oss är 
det naturligt att söka oss till hamnar. Till vår stora glädje hit-
tade vi flera hamnar där man ordnat ställplatser för husbilar 
och där vi då fick möjlighet att träffa gamla båtvänner. Men 
vi hittade också hamnar där det fortfarande var förbjudit att 
parkera över natten trots stora och tomma hamnplaner. Vi 
förstod inte varför. Framför allt eftersom gästplatserna för 
båtar heller inte var fullbelagda och det fanns servicehus 
som mycket väl kunde utnyttjas av husbilar. Känner man 

inte för att tjäna en slant? Det borde väl sitta bra i den an-
nars magra hamnkassan. Eller har man så mycket pengar 
att man helt enkelt inte behöver bry sig om den sidan. 

  Vi är fortfarande förvånade över prissättningen. I fler-
talet hamnar har vi fått betala motsvarande hamnavgiften 
och det tycker vi är ok. För det är ju ingen husbilsägare 
som tror att man kan få utnyttja service utan att göra rätt 
för sig. Men vad vi tycker är underligt är när vi hamnade 
t ex på campingen i Kristianopel alldeles utanför hamnen 
och förutom dubbel hamnavgift dessutom fick betala för 
musik i restauranten som vi inte hade någon som helst 
glädje av.

  Vi fortsätter också att berätta om trafiksäkerhetsarbetet. 
Dessutom har vi fått en del nyheter från Transportstyrel-
sen om hur man tänker när det gäller personbil klass två 
och hastigheter samt vikter m m. 

  Att få döpa en väg har väl inte varit så många förunnat. 
Men Anders fick göra det när han arbetade som journa-
list i Luleå på NSD. Då utlyste tidningen en tävling om 
vägen som gick från Narvik över riksgränsen och Abisko 
till Töre. Han berättar om det här i tidningen. Vi kanske 
inte är så många som minns när det inte gick att fara över 
fjällen om man inte tog tåget till Narvik.

  Vi tycker också att våra underhållare är väl värda att 
porträtteras.

  I fortsättningen kommer vi att göra en ändring av utgiv-
ningsplanen för Rullan. Det innebär att Du kommer att 
få fem nummer om året. Av dessa är två tidningar med 
reportage och tre är mer klubbinformation. Detta för att 
tidningen skall kunna ses som en periodisk tidskrift vilket 
är viktigt för klubben. Nästa nummer kommer då i de-
cember och är mer av informationskaraktär.
                                       Britt-Marie Rönnbäck

Vårt avlånga land...

Betala gärna in Din medlemsavgift 300 kronor för 2010 så snart som möjligt på klubbens 
plusgirokonto 608 8517-5. Glöm inte ange Ditt medlemsnummer och namn även när Du 
betalar via internet. Vi kommer att påminna en gång till men skickar inte ut några inbetal-
ningskort.
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   Så har det redan blivit höst i vårt 
avlånga land. Det är ju inte länge 
sedan det var vår. Men är man opti-
mist så kan man ju säga att hösten är 
början på våren. Det går faktiskt att 
se ljuset i tunneln även om det kan 
vara en hägring. För oss som campar 
hela året i våra husbilar ser vi hösten 
på ett positivt sätt.

   Tänk vad skönt det är att kliva 
in i husbilens sköna värme efter en 
promenad i höstrusket och kanske få 
sig en liten glögg om det passar.
Klubben har deltagit i Elmia mäss-
san där vi också i år hade en monter 
där vi träffade både nya och gamla 
medlemmar. Det fungerade bra över 
lag med bemanningen i monter där 
vi stod i tvåtimmars pass.

   På lördagen hade vi Klubbens tolf-
te årsmöte där den 1000:e medlem-
men gratulerades av såväl Östgöta 
Campinggruppen som av årsmötet. 
Det var Britt-Marie Rönnbäck som 
valdes till ordförande för årsmötet 
och det skötte hon galant. Hon fick 
till och med den mest tjatiga att tänka 
sej för och det är inte dåligt.

   Vi beslutade också att fastställa års-
avgiften till 300 kronor. Det var inte 
för tidigt då vi inte rört den sedan 
klubben startades för tolv år sedan
Det är med stor glädje vi kan kon-
statera att det såldes 54 st Bürstner-
husbilar på mässan. Man kan undra 
var de dåliga tiderna är. Inte var de i 
Bürsnermonter i alla fall.

   På våra resor kommer vi i kontakt 
med många maträtter och jag tänkte 
att förmedla ett av recepten

Pastasås à la Pälle
1 paprika röd eller grön finskuren
2,5 dl Matlagningsgrädde
10-15 cm purjolök finskuren
½ tsk curry till att börja med
½ tärning fiskbuljong eller mer
1 klyfta vitlök, pressad
1 rund burk kräftstjärtar
Olja
Fräs paprika, purjo och vitlök
Minska värmen, tillsätt curry, fiskbul-
jongen och grädden.
Låt puttra ihop i 10-15 min.
Krydda med salt o peppar, önskas 
bättre tryck tag i lite chili.
Tillsätt kräftstjärtarna utan kokning
Servera med pasta gärna färsk.

   Om inte detta faller på läppen 
så har jag flera recept. Det är roligt 
att laga mat och det går att göra en 
massa goda maträtter i en Bürstner  
husbil och pastasåsen går utmärkt att 
laga i husbilen.

   Den är sagolikt god. Prova och 
njut. 

              Pälle Bergfoth
              ordförande

Vad händer i klubben 
under 2010?
   
   Styrelsen har tidigare beslutat att 
de fasta träffarna är teknikträffen 
på våren, augustiträffen med klubb-
mästerskapet samt träffen på Elmia. 
Dessa är garanterade av klubben. 
Övriga träffar är spontanträffar.

1. Teknikträff
   Kenneth Elfström (500) planerar 
tillsammans med några andra med-
lemmar en träff i Halland. Prelimi-
närt blir den 13 - 16 maj i samband 
med Kristi Himmelsfärdshelgen.

2. Augustiträff
  2010 års träff med klubbmäster-
skapet kommer att äga rum den 20 
- 22 augusti i Holmsjö som ligger 
i Blekinge. Ansvarig för träffen är 
Uno och Sigbritt Pettersson (465). 
Mer information kommer.

3. Elmia
  Elmia äger nästa år rum den 9-12 
september. Det innebär att klub-
bens årsmöte som vanligt sker på 
lördagen den 11 september. Vi lottar  
ut platserna på klubb-campingen. 
Preliminärt pris 730 kr. Om Du 
är intresserad - anmäl Dig till Stig 
Högberg (283) tel 019-294441, 073-
3632474, email: stighogb@telia.com 
senast den 31 december 2009. De 
som får plats meddelas särskilt och 
ska då betala in avgiften. Alla som får 
plats på klubb-campingen måste vara 
beredda att stå i klubbens monter

4. Kehl-resa
   Mycket talar för att det kan bli en 
resa till Bürstner-fabrikerna i Kehl 
under sommaren 2010. Vi återkom-
mer med mer information. Sannolikt 
blir det i juli och de som inte deltagit 
tidigare har företräde.

5. Golf
   Det blir golf också under 2010. 
Var och när är ännu inte klart
 

Pälles spalt

6. Träff i Norr
   Ann-Britt Grundström planerar 
också i år att anordna en träff lite 
längre norrut. Den blir den 5-6 
juni i Sollefteå. Räkna med ett 
mycket intressant arrangemang. 

7. Kör-övning för kvinnor
   Också 2010 planeras en kör-öv-
ning för kvinnor på Breviks cam-
ping. Sannolikt blir det ytterligare 
någon spontanträff där.

10. Övriga intressanta 
mässor
   Ferie for alle 26-28 februari i 
Herning väster om Århus, Jylland, 
Danmark. Kostnad 535 Dkr för 
camping
  Stora vårmässan, Nolia i Sunds-
vall den 23-25 april.
  Stora Nolia i Piteå den 7-15 
augusti.
   Tur-mässan på Svenska mässan i 
Göteborg den 25-28 maj.
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  Klubbens årsmöte hölls som van-
ligt under Elmia-mässan på lördagen. 
60 medlemsnummer antecknades 
vilket innebär att ca 120 medlemmar 
fanns där. 

  Själv fick jag den stora äran att sitta 
ordförande vid mötet.
  Verksamhetsberättelse och eko-
nomi redovisades. Styrelsen bevilja-
des ansvarsfrihet efter tillstyrkan av 
revisorerna. 

  För fyra ledamöter i styrelsen hade 
mandatperioden gått ut. Samtliga 
omvaldes. Också revisorerna fortsät-
ter. En ny revisorsuppleant anmälde 
sig nämligen Märit Persson (701). 
Uno Pettersson avgick  ur valbe-
redning och ny blev Åke Johansson 
(146). I övrigt skedde inga föränd-
ringar av de som har uppdrag inom 
klubben. 

  Styrelsen hade föreslagit att med-
lemsavgiften skulle höjas från 200 
kronor till 300 kronor. Orsaken till 
höjningen var framför allt att kost-
naden för tidning och trycksaker 
samt distribution har stigit kraftigt de 
senaste åren. Klubben får bidrag från 
Östgöta Camping till tidningen mot 
att de får annonsera och informera 
där. Men kassören räknade med att 
tidigare medlemsavgift inte på långa 
vägar skulle räcka för att täcka klub-
bens utgifter.  I diskussionen antydde  
Jan Åke Eriksson (71) att tidningen 
kunde återgå till en svartvit informa-
tion enligt vad som gällt tidigare. Det 
skulle göra det billigare för klubben. 
Flertalet närvarande protesterade 

mot detta. Årsmötet beslöt enhälligt 
att godkänna den föreslagna höj-
ningen.

  Styrelsen hade också föreslagit 
vissa stadgeändringar. Förutsätt-
ningen för att dessa förslag skulle gå 
igenom var att årsmötet var i stort 
sett enigt. En del förslag var rent 
formella. Således ändrades club-chef 
till club-ordförande. 
  En ändring hade föreslagit när 
det gällde medlemsskap i klubben. 
Ändringen - som antogs av årsmötet 
- innebär att ”Bürstner husbils Club 
står öppen för medlemsskap för 
ägare till en Bürstner husbil eller för 
den som stadigvarande disponerar 
en Bürstner husbil. Medlemsansö-
kan skall insändas till styrelsen och 
vara egenhändigt undertecknad. 
Styrelsen har rätt att pröva medlems-
skapet.”

    Debatt vållade också förslaget om 
att ändra paragraf 10. I den fanns 
tidigare en detaljerad reglering av 
hur Club-märke och nummer skulle 
placeras. Förslaget innebar en för-
enkling för att ge möjlighet för varje 
club-medlem att anpassa till hur man 
vill ha det på sin egen bil. Jan-Åke 
Eriksson (71) lämnade ett skriftligt 
förslag som i stort innebar samma 
formulering som fanns tidigare. 
Också här beslöt årsmötet att ändra i 
enlighet med styrelsens förslag. Den 
nya lydelsen blir då: ”Club-märket 
med Club-numret bör sättas fram 
och bak på husbilens vänstra sida 
i körrriktningen räknat. Medlems-
numret bör placeras i anslutning 

till Club-märket eller fabrikslogon. 
Placering sker med hänsyn till 
märkningen på bilmodellen. Vid 
club-möten ska alltid club-dekal och 
club-nummer visas synligt.”

   Jan-Åke Eriksson (71) ifråga-
satte också om det skulle stå kvar i 
stadgan att clubens ändamål är att 
arrangera besök på mässor eftersom 
styrelsen tydligen beslutat att inte 
hålla möten vid mässor. Detta tillba-
kavisades av styrelsen som menade 
att man fortfarande ordnade besök, 
men medlemsmöten vid vissa mäss-
sor hade haft väldigt få besökande. 
Jan-Åke ifrågasatte också motionsti-
den eftersom han inte hade sett att 
det förekommit något styrelsemöte 
efter den 31 mars då motionstiden 
gick ut. Styrelsen påpekade att det 
varit ett möte i maj i samband med 
teknikträffen men tyvärr hade proto-
kollet inte kommit in på hemsidan.
  Mötet avslutades i god stämning 
och vi uppfattade att vi fått samtligas 
stöd att fortsätta att ge ut tidningen i 
sin nuvarande utformning.

      Britt-Marie Rönnbäck

Jan Wilhelmsson (1) kunde för 
första gången på 12 år inte vara med 
på klubbens årsmöte på Elmia av 
hälsoskäl. Vi som var där bestämde 
att skicka blommor till honom. 
Han och Karin vill på det här sättet 
framföra sitt varma tack för de fina 
blommorna.

Klubbens styrelse:  Från vänster Ken-
neth Johansson(349), Roland Ahl(527), 
Marianne Schewenius(466), Jan 
Bromsjö(454), Pälle Bergfoth(199), Leif 
Mårtensson (554), Leif Sjögren(226), 
Ulf Solgren(123), Bengt Erdmann(535), 
Bertil Käll(363)

Årsmöte på Elmia
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Barsta-träffen kylig men varm

   Kristi Himmelsfärdshelgen tillbringade 44 
medlemsbilar i Barsta vid Höga kusten. Det var 
den årliga teknikträffen som ägde rum. Ingen 
hade väl trott att så många skulle ta sig hela 
vägen till Barsta. Det var första gången som 
klubben arrangerade en sådan träff så här långt 
norr ut. Tidigare har förekommit spontanträf-
far, som då inte varit lika välbesökta.

    Den som farit längst kom från Hälsingborg. 
Det var Klas och Karin Florin (675) med 
hundarna Ludde och Wille. De hade farit 
sammanlagt 180 mil för att komma till träffen 
och tyckte att de hade full valuta för det. Längst 
norrifrån kom Torsten och Majlis Lindberg 
(695) från Umeå. De beklagade att inte flera 
från de norra delarna av Sverige hade passat på 
att ta sig till träffen när den för en gångs skull 
ägde rum så långt norr ut.

    Vi som kommit dit fick klart bevis för att 
vårt land är avlångt och att det framför allt 
under våren kan vara lite vanskligt med väderle-
ken. När dimman och lite blåst rullade in från 
havet blev det verkligen kallt. Men vi fick också 
njuta av flera soliga dagar. Och myggen lyste, 
som utlovats, med sin frånvaro.

   Det var ljust på natten och det var flera av 
de som kom söderifrån inte vana vid. De som 
for vidare längre norrut efter träffen fick säkert 
tillfälle att njuta av den riktiga midnattssolen.

Brandchefen Börje Johansson demonstrerar gasol

Torsten och Majlis Lindberg (695) kom längst  från norr och Klas och 
Karin Florin (675) med hundarna Ludde och Wille kom längst söderifrån 
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   Brandchefen Börje Johansson 
(696) från Vännäsby stod för ett upp-
skattat inslag när han demonstrerade 
vad som kan hända med gasolflas-
kor. Gasol som förvaras rätt är det 
ingen fara med menade han. Men 
vänds de upp och ned så blir det 
en kraftig eldutveckling. Han visade 
också vad små gasolflaskor kan ställa 
till med och det var inte lite. Vi fick 
också lära oss att använda en brand-
släckare. Brandsläckare bör finnas i 
varje bil.

    Roland Ahl (527) tillsammans 
med Åke Piel (350) stod för inne-
hållet i själva teknikträffen. Det var 
många olika frågor som ventilerades. 
Bland annat redovisades vilka typer 
av däck som var bra att ha. Väger 
husbilen under 3,5 ton är det van-
liga personbilsdäck som gäller. Ett 
lastbilsdäck rullar lättare och måste 
användas för bilar över 5 ton. Ett 
däck märkt C eller LT är avsett för 
lätta lastbilar.  Man varnade också 
för att lägga i slang i slanglösa däck. 
De kan då gå varma och det finns 
risk för slitbanehaveri. Vi bör också 
välja däck med hög kvalitetskod. Då 
får man ett stabilare däck även om 
man normalt inte kör så fort.

    Frågan om täthetsgarantin kom 
också upp. Enligt Östgöta Camping 
gäller den för all fukt som tränger in 

utifrån. Dessutom varnades för att 
tanka diesel från s k famartankar i 
nyare fordon.

    I diskussionen framfördes en hel 
del kritik mot Östgöta Camping. 
Det gällde framför allt svårigheterna 
att komma fram och att det var 
svårt att få någon att ringa tillbaka.
Styrelsen har senare bestämt att 
ta upp dessa frågor med Östgöta 
Camping.

    Ann-Britt och Per Grundström 
(667) stod som arrangörere för 
träffen. De hade haft ett stort 
arbete med att hitta en lämplig 
plats som vi kunde hålla till på. 
Norrfällsvikens camping, som först 
var tillfrågade, hade bara gett en 
smärre rabatt. Något som de säkert 
ångrade när de förstod hur många 
husbilar som hade kommit. De 
hade knappast så hög beläggning 
under den här perioden. Också 
andra campingar på Höga Kusten 
vägrade att ge någon rabatt. Vi fick 
disponera ett gärde utanför Barsta 
camping samt en parkeringsplats. 

    Middagen intogs på den när-
liggande fiskerestauranten och vi 
bjöds typisk norrlandskost med 
renskav m m. 

   40 personer passade på att 
besöka det näraliggande friluftsmu-

seet Mannaminne. Många häpnade 
över hur otroligt mycket som hade 
samlats in där. Allt från olika bygg-
nader till spårvagnar och flygplan. I 
teknikhuset kunde man bland annat 
se en Trabant, en gammal taxi och 
motorcyklar. Stavkyrkan är speciell 
och där hålls fortfarande andakter. I 
teknikhuset fanns en utställning om 
industrialismens genombrott. Dess-
utom fanns konsthantverk i olika 
butiker. Efter träffen bjöds några 
medlemmar också på en visning på 
Husums fabriker.

     

Roland Ahl

Ann-Britt och  Per Grundström hade anordnat träffen
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Storstenshöjden, en trivsam träff
         med sol och regnskurar 

    Årets augustiträff ägde rum i Storstenshöjden, inte långt 
från Kilsbergen norr om Örebro. 41 bilar med besättning 
träffades och fick väl plats på den stora parkeringen intill 
skidanläggningen. Nu på sommaren inbjöd skidbacken 
mest till klättring för den som ville träna. Annars fanns det 
fina vandringsleder runt om. Flera tog tillfället att motio-
nera och plocka bär när tiden inte användes för att umgås. 
Vädret var huvudsakligen vackert och inbjöd till utomhus-
aktiviteter.

    Längst hade Torsten och Maj-Lis Lindberg (695) från 
Umeå farit för att komma till träffen. De for gärna - sa de 
- eftersom det var så roligt att träffas på det här sättet.
Själva klubbtävlingen genomfördes under lördagen och 
där lyckades arrangörerna pricka väldigt rätt mellan några 
kraftiga regnskurar. På söndagen hade ordnats en tipstäv-
ling där frågorna anknöt till Örebro. Några stannade kvar 
på söndagen för att få fortsätta njuta av den fina naturen. 
Ett mycket lyckat arrangemang.

P.O Sjöberg,, Göran Forsberg och Uno Pettersson 
tränar på parkeringen inför kvällens framträdande

Träffen arrangerades av Christina och Bertil Käll (363), 
Sonja och Björn Sandvall (369), Yvonne och Jan Bromsjö 
(454) samt Anette och Stig Högberg (283)

Torsten och Maj-Lis Lindberg (695) tyckte att det 
var så roligt med träffarna att de rest över 80 mil
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Bürstner-golfen
 
Herrklassen
1 Jörgen Carlsson 77
2 Conny Ekman 80
3 Sven Elg 80
4 Åke Stärner 80
5 Bruno Jägerup 81
6 Kjell Hallgren 81
7 Bo Grenthe 86
8 Joakim Roman 86
9 Ivan Lindberg 87
10 Anders Ekman 93
11 Lars Hultman 94
12 Ulf Floberg 96
 

Längsta drive Katarina Hultman och 
Bruno Jägerup.  Närmast hål Sven Elg.
 

Trots dåligt väder var banan bra och 
allas humör var på topp.
Ett tack till Pron för goda råd coh Gabbe 
Axell som spelade med oss.
Största tacket till Östgöta Camping för 
lunch och prisbordet.
 
     Åke Sterner

Klubbmästerskapet 
vanns av Anne Marie 
och Lennart Dahl 
(767) som också tog 
hem tipspromena-
den. Tvåa blev Lena 
och Sven-Erik Carls-
son (963) och trea 
Gerd Stavtorp och 
Ivan Wallin (58). Ej 
på bild.

Jan Bromsjö höll samman 
de båda trevliga festkväl-
larna.

Klubbmästerskapet bestod 
som vanligt i att kunna kasta 
olika saker - allt från häst-
skor till stövlar och bollar 
- och träffa rätt. Träffar 
möttes med glada tillrop och 
missar togs med jämnmod. 
Det mesta sker på lek. Bertil 
Käll var opartisk domare 
tillsammans med övriga i 
arrangörsgänget.

     Burstnermästerskapen 2009 spela-
des på Vadstena Golfklubb 
Mästare i år liksom förra året blev LisBet 
Widing och Bruno Jägerup 
I herrklassen var striden hård men Kjell 
Hallgren fick se sig besegrad med ett slag 
Mästarna koras efter scratchprincipen
 
Damklassen
 1 LisBet Widing 88
2 Katarina Hultman 85
3 Solveig Grenthe 85
4 Gerd Stavtorp 89
5 Kestin Lindberg 92
6 Anna-Lena Stärner 96
7 Maud Nässlander 114
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   Tänk, att när man betraktar åren 
bakåt i tiden har årtiondena rullat 
undan med blixtens hastighet medan 
samma tid åt andra hållet ses som en 
evighet…

  De filosofiska tankegångarna yttras 
bakom en bilratt medan milen rullar 
undan i raka sträckor, uppförsbackar, 
svaga böjar, nedförsbackar och med 
hänförande omgivning. 
  - Minns Du att jag var med och be-
stämde namnet på den här vägen, sä-
ger jag med stolthet i rösten till hustru 
Britt-Marie, som just då har passage-
rarrollen.
  - Visst minns jag. Ni gjorde ju en stor 
grej i tidningen, svarar hustru som 
även hon hamnar i hågkomster.
  - Undrar om det finns några fler i 
vår omgivning som varit med och 
döpt en väg, muttrar jag medan fjäll-
världen tjusar oss genom framrutan. 
Och nu menar jag ingen liten sketen 
garageuppfart utan en riktig väg, i 
vägbyråkratiskt språk betecknad som 
E 10, i folkmun eller andra officiella 

	Dopet som gick vägen

Torneträsk

10

Tre glada dopförrättare: kom-
munalrådet Rolf Dahlström, 
Kiruna, Anders Rönnbäck och 
vägdirektören i Norrbotten 
Börje Åström



sammanhang kallad Nordkalottvägen 
som startar i Kiruna och ändar dryga 
16 mil senare i Narvik.

   Egentligen startar E 10 i Töre vid 
Norrbottenskusten och landar vid 
Atlantkusten, eller Norskehavet, om 
man ska vara noggrann.

   Men det är sträckan mellan Ki-
runa och Narvik, eller tvärtom, som 
får mig att hemfalla åt minnen. Det 
är också den sträckningen som är 
Nordkalottvägen Det andra får kallas 
Kirunavägen, eller Gällivarevägen, el-
ler vart man skall åka…

  Det var någonstans vid 76:e kilome-
tern från Kiruna som vi satt tre man 
i duggregn runt ett bord och bestäm-
de:

   Nordkalottvägen ska den heta, ing-
enting annat!

  Det var den 4 september 1981 som 
beslutet togs, enhälligt och i stort sam-
förstånd som det brukar heta när nå-
gonting går den sk vägen.

  De tre beslutsfattarna var Rolf 
Dahlström, kommunalråd i Kiruna, 
Börje Åström, vägdirektör i Norrbot-
ten, och undertecknad, journalist på 
NSD i Luleå och en av idégivarna till 
arrangemanget.

  Då hade bygget av vägen genom 
fjällen pågått i flera år och man hade 
hunnit fram till det så kallade genom-
slaget. Byggarna hade, via Riksgrän-
sen, gått över gränsen vid Björnefjell 
och lagt grunden för att färdas i bil 
ända fram till Narvik. Fast vägen ned 
mot Narvik var då ännu bara en täm-
ligen svårframkomlig grusväg, fylld av 
rullande kullersten…

  Det stora genomslaget hade vi på 
tidningen tidigt grepp om. Och vi vis-
ste också att ett antal kommunala och 
statliga koryfeer skulle mötas i Narvik 
för att celebrera gränsövergången och 
möjligheten att åka bil över fjällvidder 
som tidigare bara varit vandringsle-
der, om man inte åkte tåg förstås…

  På tidningen hade vi, med sedvan-
lig kreativitet, redan startat en läsar-
omröstning om namnet på den nya 
vägen. Med tusentals namnförslag 
(mer eller mindre märkliga och lång-
sökta) i en tjock pärm, gjorde vi upp 
med Norrbottens vägdirektör Börje 

Åström om att ordna ett dop någon-
stans på den nya vägen.

  Bilen lastades i Luleå med bord, 
stolar, pappskivor för namnskyltar. 
Undertecknad och fotografen Len-
nart Norman körde de dryga 30 mi-
len för att möta de hemvändande höj-
darna för att förrätta dopet.

   Och det var där, vid 76:e kilome-
tern, som vi möttes. Med i vägdirektö-
rens bil fanns också riksdagsmannen 
och högermannen Per Pettersson i 

Gäddvik. Men honom räknade vi 
inte som väsentlig så han fick inte del-
ta i dopet utan fick sitta och halvsova i 
bilen medan juryn gick till beslut.

  Det blev som ett möte ur Gösta 
Knutssons bok om Pelle Svanslös 
med Bill och Bull där Kirunas kom-
munalråd uppträdde som Bill och 
vägdirektören som Bull.
- Jag känner för ”Nordkalottvägen”, 
sa Bill; ”Nordkalottvägen” blir myck-
et bra, sa Bull.

Kyrkan i Jukkasjärvi är känd för sin altarmålning av Bror Hjort
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Västgötaresan

  Huruvida undertecknad kom att 
framstå som Pelle Svanslös kan jag 
inte bedöma.  
- Jag har hela tiden sett namnet som 
det enda vettiga, såvida den inte kan 
kallas för Norrländskan, drog jag till 
med innan jag anslöt mig till de före-
gående…

   Så var det klubbat. Det stora väg-
bygget var döpt.

   Vi skildes i fullt samförstånd. Kom-
munalrådet och vägdirektören tog be-
slutet med sig till sina respektive do-
mäner för att få det ”stadsfäst” medan 
undertecknad och fotografen tog in 
på hotell Ferrum i Kiruna för att dra 
den förslagsställare som föreslagit 
namnet.
 - Tänk om vinnaren bor i Karesu-
ando. Då har vi över 30 mil extra 
att köra för en intervju sa vi lite vett-
skrämt innan dragningen.

  Men vi hade sagolik tur: Vinnaren 
hette Eva Millebrand och bodde mitt 
i Kiruna. Vi hälsade på henne med 
diplom och tårta och träffade en glad 
dam, uppsnofsad i sin finaste sön-
dagsklänning och glad över och att få 
bli en del i en väghistoria.

  Själva drog vi vidare, för att skriva 
reportaget och för nya kreativa grepp 
i den norrbottniska journalistiken.

  Först dryga tre år senare, den 27 
september 1984 var vägen klar och 
invigdes med pompa och ståt av Nor-
ges kung Olav och svenske ”Tjabo”. 
Men vi tyckte de var sent ute. Vägen 
var ju redan döpt.

  I ett duggregn ovanför Kiruna.

  Men efter att ha kört genom Nor-
ge med alla smala, krokiga, backiga, 
slingriga, tunnelfyllda och riskabla 
vägar är det underbart att klättra upp 
på fjället efter Narvik och glida den 

lättåkta vägen, förbi Riksgräsen, Abis-
ko och den världsbekanta Lapporten 
ned mot Kiruna.

   Visst har man i olika sammanhang 
åkt andra gränsvägar som Silvervägen, 
Blå vägen och Ishavssvägen.

   Men ingen annan turistväg  har 
känts lika personlig som Nordkalott-
vägen.
  -  Den känns som ”min väg” säger 
jag nästan tre decennier efter vårt 
uppseendeväckande reportage

   År, vart tog ni vägen? Nostalgin blir 
påträngande och lockar fram ett litet 
vemod i sinnet.  Hur många tusen 
fordon som färdas den här vägen un-
der åren vet jag inte. Det finns säkert 
i något register. Men de bryr jag mig 
inte om. Nu har vi ju äntligt kört den 
själva. Efter snart tre decennier. Hela 
vägen!
             Anders Rönnbäck

   Berndt Ivarsson (331) och Bernt Arvidsson (80) 
stod som arrangörer för årets Västgötaresa. Den bör-
jade i Breviks camping  där vi och 9 ytterligare bilar 
togs hjärtligt emot av arrangörerna samt Staffan och 
Carin Ager, som driver Breviks camping.

   Första dagen for vi mot Tibro och sedan mot Sten-
storp. Där besökte vi Daléns museum och fick lära 
oss en massa om uppfinnaren Gustav Dalén. Redan 
som barn uppfann han en maskin som inte bara fick 
honom ur sängen utan även hade kaffet färdigt när 
han steg upp. Han utvecklade också blinkfyrar och 
hushållsspisar..

   Vi for sedan vidare mot Broddetorp och Hornbor-
gasjön där vi fick veta mer om djurlivet runt sjön. Här 
finns mycket mer än tranor, som sjön är mest känd 
för. Dagen avslutades på Mössebergs Camping där vi 
åt middag.

   På lördagen for vi vidare till Falbygdens Ost där 
vi fick smaka och handla en massa ostar. Vi fortsatte 
sedan mot Åsle där vi besökte Hembygdsföreningen 
Tån. Här finns en hel liten by av gamla hus som är 
bevarade i ursprunglig miljö samt ett jordbruksmu-
seum med verktyg och maskiner. Dessutom finns 
en gammal kvarn som fortfarande används ett par 
gånger om året. I Floby besökte vi Alphems Arbore-
tum. Här finns en stor samling träd från olika håll i 
världen.

   Det sista målet var Cesarsgården i Östra Tunhem 
där vi åt middag samt fick en guidning och visning av 
”Bondens årstider”. Ett museum av sällan skådat slag. 

Här fanns samlat i en gammal ombyggd lada ett levande 
museum med vaxfigurer och målningar sammanfogade till 
en levande miljö. Rallyt avslutades dagen därpå med en 
tipspromenad. Värdparet är värd all uppskattning för en väl 
genomförd turné.

Text och bild: Leif och Lena Mårtensson (554)
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Elmia 2009

Det var som vanligt god stämning på Årets Elmia 
camp. Tältet fanns inte på plats torsdag kväll vilket 
ledde till att ärtsoppan intog i det fria vid ett gemen-
samt långbord som var 40 m långt. Det var vackert 
väder till skillnad från föregående år då det knappast 
gått att genomföra någon form av utesittning efter-
som det regnade.

När tältet väl kom på plats såg klubbens 
underhållare till att stämningen var god. 
Här har Uno Pettersson tagit hand om 
mikrofonen tillsammans med Anders och 
Birgitta Römerts. Östgöta Camping beslöt 
att ta hela kostnaden för tältet eftersom det 
inte hade fungerat från början.

Klubben hade, liksom tidigare år, 
en monter där vi värvade nya med-
lemmar. Sammanlagt fick vi 9 nya 
medlemmar under Elmia-mässan. 
Det par som fick medlemsnummer 
1000 var Jonny och Margaretha 
Nilsson från Varberg. De hade 
på mässan beställt en IEXO 664 
och har tidigare kört husvagn. De 
gratulerades både av klubben och 
av Östgöta Camping.
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 Spontanträffar
Om Du vill ordna en träff för klub-
bens medlemmar - hör av Dig till 

Klubbordföranden



    Glädjen i att hovera, kråma sig och förstärka det egna eller originalens artis-
teri är så uppenbar att man anar gamla rutinerade teaterapor bakom masken.
- Naae, ja hadd ju inte sjunge eller spelt teater innan jaa börje uppträde, säger 
Maj Sellering och låter det gotländska idiomet ta överhand.
- Jag kan gott påstå att jag föddes in i sången. Den kom nästan med nappflas-
kan. Jag var yngst i en syskonskara på sju där alla sjöng, säger Christine Johans-
son och låter östgötskan flöda fritt mellan skratten.

   När teamet Sellering & Johansson gör sina krumelurer på klubbträffar och 
jubileer ger man sig sjutton på att det här är damer som jobbat hårt med sam-
spel och koordination. Överraskad  blir man när det framkommer, att de inte 
alls samövat sina stycken utan närmast ”bakat ihop” sina figurer och låtit dem 
smälta ihop till galet roliga teaterstycken.

    Men på båda hållen ligger det massor av tid och kraft bakom ljudinspel-
ningar och införskaffande av rekvisita.
- Tur man har duktiga barnbarn som kan hjälpa till med inspelningar, säger 
Christine.
- Tur att det finns second hand  för klädernas skull. Annars skulle det kosta 
för mycket, säger Maj.

    Det var när Maj Sellering under en alldeles för lång tid ätit alldeles för 
mycket medicin mot svår värk som hon ”ramlade in” på att använda kropps-
språket för att sprida glädje till andra och minska värken för sig själv.
 - Jag åt under lång tid 13 olika värktabletter och mådde rasande dåligt både 
psykiskt  och fysiskt. Men så kom jag in i en grupp av andra tjejer med besvär 
av fibromyalgi och vi bildade en grupp och uppträda på sjukhus, i pensionärs-
föreningar, servicehus och i andra sammanhang. Den uppskattning vi mötte 
stärkte oss, inte minst i kampen mot värken.
  - Jag var som yngre tillbakadragen och tyst. Nu vågar jag yttra mig i större 
sammanhang.

  Och kan man glädja andra mår man själv psykiskt bättre även om man har 
värk som ligger på lur. Att spela playback har också fört med sig att jag börjat 
skriva dikt på rim till våra framträdande.

  Ett 30-tal figurer har det blivit under åren. Och några nya skall väl komma 
till. Antyder Maj Sellering, mer som ett löfte, knappast som ett hot om någon 
vill engagera henne i framtiden. Fast sedan familjen Sellering bytt bostadsort 
från Göteborg till Bodafors i Småland får Maj streta på med sina figurer i 
ensamhet. 
  - Men Leif är duktig på att hjälpa till med ljudinspelning. 

   Pratar man med dem under mera 
privata former blir resonemanget en 
blandning av fastlandsvensk gotländ-
ska och genuin Motala-klingande öst-
götska.

  Annars uppträder båda allt som of-
tast i lånade fjädrar á la Anita Lind-
blom eller Lill Lindfors eller Edit 
Piaf eller Sten-Åke Cederhök eller 
som den gamle fiskargubben. För 
att nu inte tala om tuffa bruden i lyx-
förpackning i ursprungsutförande av 
Lill-Babs...  

  Det är inte den egna dialekten eller 
de inlånade playback-inslagen som är 
deras främsta tillgångar. De är visserli-
gen överdängare på att exploatera an-
dras tal och sång men det är med det 
egna kroppsspråket de lockar fram 
skrattsalvor, applåder och entusiasm 
hos publiken.

Flickorna som   älskar att roa
Maj Sellering
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  Om Maj Sellering kom in i sitt fram-
trädande på äldre dar så var det tvärt 
om med Christine Johansson som 
började ”gala” i kyrkor och försam-
lingshem innan hon knappast spottat 
ur nappen ur munnen.
 - Mamma sjöng i körer och mina sys-
kon följde efter. Och det var självklart 
att minstingen också skulle börja upp-
träda.
   - Men pappa var så omusikalisk att 
han inte ens kunde sätta på en gram-
mofonskiva utan att det blev falskt. Så 
honom bråddes vi inte på. 
  Men för minstingen i familjen med-
förde musikaliteten att hon ofta fick 
sjunga solo i många kyrkor.
 - Jag har t o m sjungit med Thore 
Skogman berättar hon mer som ett 
konstaterande än av högfärd. Mera 
stolthet hör man över berättelsen om 
när hon fick sjunga solo i Rådhuskäl-
laren i Hamburg i samband med en 
klubbresa.

 Christine har sjungit både religiöst 
och profant och spelat teater i nykter-
hetsloger.
- Det var på den tiden man var hel-
nykterist, säger hon och lämnar lyss-
naren till egna tolkningar.

    Nu har sången i det närmaste tyst-
nat, av nödvändighet, säger hon med 
saknad i rösten.
- Jag drabbades av struma och fick ge-
nomgå en strålning.

 Därför har Christine Johansson i 
det närmast slutat sjunga med egen 
sopranstämma. Rösten lånar hon av 

andra. Men kroppsspråket är hennes 
eget. Och det är allt som oftast rasan-
de dråpligt. 

   På  Östgötacampings stora jubi-
leumsfest i Mantorp för ett par år 
sedan gjorde hon ett  bejublat fram-
trädande med en av sina figurer med 
så stor frenesi att hon övertrumfade 
självaste Lill-Babs som var kvällens 
huvudnummer.

   Nu har Christine och Olle Johans-
son varit frånvarande på klubbens 
träffar under -09.
- Vi villa ta ett sabbatsår för oss själva. 
Men nu är vi snart tillbaka. Vi har 
längtat efter våra kompisar och klubb-
träffarna, lovar Christine.

   Men något uppehåll i ”apandet” 
har det inte varit under sabbatsåret.
  - Vi är en stor familj och en gång om 

året har vi en egen festival. Då kan 
det vara bortåt 35 personer som täv-
lar med olika framträdanden, säger 
Christine och får denna festival att 
framstå som årets clou, åtminstone i 
den johanssonska storfamiljen….

  Att det här är två av huvudnumren 
vid BHC:s klubbsammankomster är 
ett erkänt faktum.

  Och en sak kan vi känna oss säkra 
på:
  Sellering & Johansson kommer att 
kånka rekvisita till stor glädje på årens 
träffar.
- Om ni nu frågar efter oss, säger de  
med en viss blygsel i rösterna.

   Och varför skulle vi inte göra 
det… 
                      Anders Rönnbäck

Flickorna som   älskar att roa
Christine Johansson
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I hamn med husbilen...

    Antalet ställplatser ökar i Sverige. Det är positivt. Ibland 
ses de som ett komplement till campingplatserna, men en del 
upplever dem som en konkurrent. Och som gamla sjömän är 
vi speciellt glada över en sak:

   Husbilarna har fått plats i småbåtshamnarna. Och skall vi 
tolka flertalet hamnvärdar så är husbilarna och husbilsfolket 
både välkomna och väl sedda på hamnplanerna och pirarna, 
som tidigare enbart varit förbehållna båtfolket.

   På många av de nya ställplatserna är servicen fullt accepta-
bel med dusch och toaletter, ström, färskvatten och möjlighet 
till tömning av toalådor och spillvatten.
  För en hundralapp får man inte bara tillgång till all service 
utan man har också tillgång till en miljö som många konven-
tionella campingar saknar. Närheten till havsstrand och en 
genuin fiskarmiljö är också värt pengar.

  Vi tycker att trivseln på ställplatserna är mycket högre än 
på många campingar. Det verkar som om vi kommer när-
mare varandra på ställplatserna än på renodlade campingar 
där man kan möta människor som inte ens svarar när man 
försöker hälsa. 
  - Att öppna för husbilar är det bästa vi gjort. Det handlar 
inte enbart om att tjäna pengar på turismen.
  - Sedan vi gjorde hamnområdet till ställplats har vi aldrig 
haft problem med ordningen. Vi behöver inte länge ha vakt 
i hamnen. Båtägarna känner trygghet när det finns husbilar 
här.

   Det säger Jan Olsson, som är hamnkapten i Tosteberga 
småbåtshamn på gränsen mellan Skåne och Blekinge.

  Platsen ligger i Skåne med närhet till Kristianstad och Åhus 
men också till Bromölla och Ronneby.
- När vi upptäckte att platsen var ett populärt mål för husbilar 
bestämde vi att ställa i ordning med ström och dusch och 
annan service, säger Jan Olsson och lutar sig mot en av de 
ens-tavlor som visar sjöfarande in till den lilla hamnen med 
det trånga och grunda inloppet.

   Hamnen är fin men trång och ger bara plats för båtar med 
högst 1,50 m i djupgående.
- För några år sedan fick vi en förfrågan från EU där man 
ville ha statistik över antalet  gästbåtar,  då främst utländska 

Kårehamn

Jan Olsson
Torsteberga

Torsteberga

Torsö

16



båtar.  Då svarade vi att vi haft in en tysk båt 
för tre år sedan. Sedan dess har vi inte fått 
någon mer förfrågan. Vi kom inte in i EU-sta-
tistiken.

  Så om småbåtshamnen i Tosteberga inte 
kom i EU:s register över gästhamnar så har 
den snabbt fått plats i husbilsfolket hjärtan. 
Här kan man stå bara några meter från stran-
den av Hanöbuken. Nästan alla platser blir till 
en strandtomt med fri sikt.
- Ett 20-tal bilar ryms här och sedan vi drog 
fram ström har vi gäster året runt. Det står här 
bilar t o m på nyårshelgen. Många kommer 
för att njuta av mängden havsörn som häckar 
i området. Ofta kan vi räkna ett 30-tal örnar 
samtidigt. Ett fantastiskt skådespel.

   Det har inte varit gratis att ställa i ordning 
med kök och dusch. Vi satsade en halv miljon 
till servicehus. därför kan det nog bli fråga om 
en liten prishöjning, säger Jan Olsson utan att 
närmare vilja precisera höjningen.

   Att Tosteberga blivit ett populärt mål för 
ortsbefolkningen framgår med all tydlighet. 
När vår närmaste husbilsgranne (bosatt i 
Hässleholm) hör samtalet med Jan Olsson 
där vi vill göra ett reportage går han snabbt åt 
sidan och ser sur ut.
- Instämmer du inte i påståendet att det här är 
en av de finaste ställplatserna, undrar vi.
- Nu förstör ni för oss. Om ni skriver lockas 
det hit många fler människor. Och vår favorit-
plats blir svåråtkomlig under sommaren, blir 
svaret.
- Du får vara egoist så mycket du vill. Vi skall 
i alla fall upplysa våra klubbkamrater att plat-
sen finns förklarar vi.
  Det har vi härmed gjort. Tosteberga är en av 
de verkliga kanonplatserna för husbilar.

    Även i idylliska Ekenäs strax söder om 
Kalmar får husbilar numera stå på planen vid 
småbåtshamnen.

   Och även här har man goda erfarenheter 
av husbilsfolket.
- Men jag fick tjata länge innan vi fick ortsbe-
folkningen med oss, säger Birgitta Hedman 
som bor i sin skuta i hamnen och har fungerat 
som hamnkapten i flera år .
  I många år kämpade Birgitta Hedman och 
hennes sambo Bengt Nyckel med att förbygga 
en gammal fiskebåt till seglande tvåmastad 
skuta. När Bengt Nyckel dog för två år sedan 
blev Birgitta kvar på det gamla varvet och bor 
kvar i sin skuta, som numera enbart fungerar 
som bostad.
 - Hon är för tung att sköta för en ensam 
kvinna. Jag kanske säljer henne, funderar 
Birgitta.

  Nu ser hon många gamla bekanta från sjötiden komma med hus-
bilar och som ville ligga kvar i hamnen.
- Då började jag bearbeta kompisarna i båtklubben och folket i byn, 
att vi skulle ordna för husbilarna. Många var skeptiska och befarade 
busliv i hamnen. 
- Många är mina gamla bekanta och goda vänner som jag mött på 
sjön. Jag vet att det är skötsamt folk förklarade jag. Och idag är allt 
frid och fröjd. Tillgång till ström och toalett i båtklubbens lokaler 
fungerar perfekt.

    Ekenäs var en småbåtshamn som vi inte valde i första hand un-
der våra seglingar. Detta för att hamnen är för utsatt för vindar över 
syd och ost. Men att ligga där med husbil är förtjusande.

    I Torsö hamn strax söder om Hällevik hittade vi också en liten 
ställplats. Den är på hamnplanen och där finns el samt tillgång till 
toalett och dusch. Däremot har Hällevik inte längre någon ställplats. 
Här har campingplatsen agerat för att den tidigare ställplatsen skulle 
försvinna. Och tyvärr fått sin vilja igenom. Men tror campingplat-
serna att de därigenom får in husbilar till sig drar de sannolikt en 
nitlott. Vi far vidare och hittar bättre ställen som passar oss mer.

    I Smygehuk har det tidigare funnits en ställplats där man tagit 
en mindre avgift. Servicen är begränsad genom att man endast har 
tillgång till s k Baja-major. Tydligen har kommunen bestämt att det 
inte längre ska vara någon ställplats och därför tog man inte ut av-
gifter i sommar. Men däremot fanns en alldeles utmärkt parkering 
för husbilar. Vi hade sjöutsikt och kunde se hur seglarna strävade i 

Ekenäs

Smygehuk
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vinden för att kunna runda Sveriges 
sydligast udde utan att fastna i ström-
marna. Den lilla hamnen är inte 
särskilt stor men gav ändå bra skydd 
trots den kraftiga pålandsvind som 
rådde när vi var där.
 

  På Öland i Borghoms kommun 
har man fullt ut förstått att hamnarna 
är lämpliga som ställplatser för 
husbilar.

  Ett av de ställen där man gjort mest 
för ordning och trivsel är Kårehamn 
där man först ordnade ett halvdussin 
platser längst in i hamnen. Men nu 
har men ställt i ordning den långa 
hamnpiren så att ett 20-tal husbilar 
får plats utan att trängas. Där finns 
också tillgång till vatten och duschar, 
möjlighet att tömma toatankar och 
så många elplatser att ingen blir utan 
ström.
- Vad som är kvar att göra är att 
bygga ut servicehusets duschar, 
säger den trivsamme hamnkaptenen 
Stefan Melsten, som haft hamnkap-
tensjobbet i över 20 år och var med 
när Kårehamn var en av de stora 
lossningsplatserna för fisket.
  - Nu är ju nästan ingenting kvar av 
fisket. Då har det passat bra att satsa 
på husbilarna, säger Stefan Melsten 
och ger också han högt betyg för 
husbilsfolket. Antalet gästbåtar är 
samtidigt väldigt få.

   I Böda finns en ställplats sedan 
flera år tillbaka. Från början fanns 
bara några platser vid hamnpiren 
men idag utnyttjas hela hamnplanen 
för husbilar. Här finns tillgång till el 
för vissa samt toalett, dusch och toa-
tömning. Alldeles vid hamnen ligger 
en fin badplats. Här är också antalet 
husbilar betydligt större än antalet 
gästande båtar trots att hamnen är fin 
och relativt trygg. Men den kanske 
ligger på fel sida Öland. I fiskeaffä-
ren kan man köpa mycket godbitar 
om man gillar fisk. 

    I Sandvik har man ställt i ordning 
en ställplats bakom restauranten. 
Det finns också en ställplats precis 
ovanför gästhamnen med tillgång till 
el, dusch och toalett i gästhamnens 
servicehus. Närheten till gästande 
båtar är påtaglig och stämningen är 

Stefan Milsten, Kårehamn

Böda

Sandvik
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god. Ett par små restuaranter i ham-
nen ger möjlighet att äta. 

    Också i Byxelkrok finns en ställ-
plats där man har tillgång till gäst-
hamnens servicehus. Däremot finns 
ännu ingen el.

    I Mörbylånga kommun har man 
inte kommit lika långt. Här hittar vi 
hamnar där den stora hamnplanen 
”pryds” av en skylt – Camping och 
husbilar förbjudna. Kanske är det 
dags att tänka om också här.

    Om Du vill besöka Ales stenar 
går det alldeles utmärkt att övernatta 
på den stora parkeringen som finns 
strax efter avfarten till Kåseberga. 
Du betalar 100 kronor för en natt till 
idrottsföreningen som då upplåter 
toalett och dusch i närliggande hus. 
Från parkeringen vandrar du lätt till 
den lilla hamnen där du kan köpa 
fisk eller äta på restaurant eller också 
vandrar du upp till Ales stenar och 
får en vidunderlig utsikt över bukten.

    Vi har också fått tips om en del 
andra ställplatser av medlemmar. 

    Torshälla Gästhamn har en 
inhägnad Gästplats med fullständig 
service. Det finns el, vatten soptöm-
ning, toalett, latrintömning, dusch 
och tvättmaskin. Här finns också 
möjlighet att åka med räkbåten. Nära 
till centrum med affärer. Kostnad 75 
kronor per dygn. Tel 073-941 3333.

    Strängnäs gästhamn har också en 
ställplats på asfalt och med tillgång 
till el, toa, dusch och vatten. Tel 
0152- 16870070

    I Norrland finns många fina gäst-
platser. Ett exempel är riksväg 87 vid 
Indalsälven (ca fem meter från älven) 
Torrtoa, grillplats och fina gräsytor. 
Kostar 50 kronor per dygn. Kaffe 
och museum finns vid kraftstationen.

    Vi återkommer och berättar om 
fler ställplatser som kan rekommen-
deras av medlemmar.

 

--Vi kör till Snibben, säger vi efter att ha konsulterat campingkatalogen över 
trakterna kring Höga kusten.
 -- Snibben ser mysig ut. Priserna verkar hyfsade, elkostnaden på rimlig nivå 
och inga ”fickstöldsautomater” i duscharna.
    Vi är lite allergiska mot att flänga med enkronor och femkronor i automa-
terna för att få duscha.
    Vi tycker det är lurt när man först skall betala högt pris för fordonet, 
otillbörlig avgift för elen och sedan betala skattesmitarpengar för duscharna. 
Vi tror enkronor och femkronor går rakt ned i fickorna på camingvärdarna. 
Vem skattekontrollerar duschautomaterna?
   Vi struntar i storanläggningarnas tingeltangel och rutschkanor, vi älskar 
enkelheten och de små formaten. För att inte tala om närheten till vatten.
   Därför drog vi till Snibben. På stående fot utnämnde vi den till årets cam-
ping. För renheten, för vänligheten.
  --Ni skall få en kanonplats vid älven säger campingvärden Joakim Möllare 
och visar oss en egen hylla i enskildhet några meter ovanför Ångermanälven.
   Joakim Möllare jobbade tidigare som kemist med utlandsuppdrag åt storfö-
retag.
--Men jag blev trött på all bortavaro så jag och min fru Jesica, tidigare 
marknadsförare,övertog campingen av hennes föräldrar. Nu driver vi anlägg-
ningen med camping och vandrarhem under sommarhalvåret. 
  Sällan har vi sett en camping så välhållen som Snibben. Skinande toaletter 
och duschar, ordning och reda får oss att misstänka campingvärdens gamla 
yrke som kemist som en av anledningarna. Utrymmet för tömningen av toa-
tankarna får oss att tänka på ett badrum i en villa.
  --Så är det flera som har misstänkt, säger Jesica. Min pappa fann en gång en 
tyska diskande i latrinutrymmet. När han påpekade att hon gått fel svarade 
hon att det var så fint och städat att det passade utmärkt som diskrum…
  Där, ett par kilometer från Högakustenbron njuter vi av stillheten och sol-
nedgången över Ångermanälven…   

Snibben årets favorit

Jesica Albrecht och Joakim Möllere med barnen Jonna och Hanna driver 
Snibbens camping
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Han älskar vackra vägar

att det blir störande. Då kan det bli 
genom tråkiga skogsområden istället.
Jan Moberg har arbetat som plane-
ringschef inom Vägverket i Sörm-
land. Vid omorganisationen flyttade 
han till Borlänge. Där fick han ansvar 
för ett projekt som handlade om ut-
formningsregler för vägar tillsam-
mans med Kommunförbundet. Det 
resulterade 2004 i fyra pärmar och 
1500 sidor material. Han berättar att 
när man planerar en väg utgår man 
från att den ska ha kapacitet för trafik-
ökning 20 år framåt i tiden.

   Trafiksäkerhetsdirektören på Väg-
verket, Klas Tingvall, var egentligen 
0-visionens fader. Det innebär att 
han var pådrivande när det gäller tra-
fiksäkerhet. Den första vägen med 
mitträcke var den norr om Gävle till 
Axmartavlan. Jan hade sedan ansvaret 
för uppföljning av hur det fungerade. 
Uppföljningar visar att man minskat 
antalet dödsolyckor på sådana vägar 
med 70-75 procent utan att ändra 
hastighetsgränserna. Alla möteso-
lyckor är borta. Undersökningar har 
dessutom visat att vid singelolyckor 
kör föraren i regel åt vänster. Då tar 
mitträcket emot och bilen fångas upp 
av räcket. Antalet döda och svårt ska-
dade har reducerats med 60 procent.

   Konstruktionen med mitträcken 
har blivit en succé också internatio-
nellt. Jan har varit och föreläst både 
i USA, Irland med flera länder. Tan-
ken har varit att ett enkelt misstag 
inte ska behöva förorsaka komplice-
rade olyckor. Också övriga nordiska 
länder har tagit efter liksom Irland , 
Australien och Nya Zeeland. Dock 
ej Danmark. Sverige hade redan från 
början en fördel genom att man hade 
många vägar med breda vägrenar. 
Det gjorde det lättare att lägga om vä-
garna utan att man behövde bredda 
dem. Från början var man orolig för 
att det skulle uppstå olyckor när vä-
garna gick tillbaka till en fil men det 
har visat sig ogrundat. Ett problem 
har varit för ambulanser och andra 
utryckningsfordon som inte kan köra 
om. Men något bra sätt att lösa det 
har man egentligen inte. Idag finns 
170-180 mil vägar med mitträcken i 
Sverige. Det är lika mycket som mo-
torvägar

    Med glimten i ögat berättar Jan om 
tysken som skickade ett argt mejl till 
honom om mitträcken. Det var det 

    Första gången vi hörde Jan Mo-
berg i radio pratade han om att vägar 
ska vara vackra. Det är kanske något 
unikt för en person som arbetat hela 
sitt liv på Vägverket och jobbat med 
att projektera stora vägbyggen. Under 
de sista tio åren har han framför allt 
arbetat med hur vägar ska vara utfor-
made på ett trafiksäkert sätt.

    Med den utgångspunkten blir det 
kanske typiskt att han förra året vann 
en fototävling anordnad av Riksför-
bundet enskilda vägar. Det var med 
en bild på en väg som Jan upplevde 
vacker. I hans filosofi ingår att vä-
gar ska följa naturen och slingra sig 
fram. De ska inte skära rakt igenom. 
Då blir det också säkrare vägar. Man 
spar pengar om man slipper djupa 
skärningar i naturen och istället kan 
anpassa dragningen till naturens egna 
förutsättningar. Han räknar med att 
en sådan väg kan bli 20-40 procent 
billigare. En väg ska också vara vacker 
för ögat och inte kräva stora tvärböj-
ningar. Det är ett komplicerat spel att 
ge rätt signaler till föraren. Han vill att 
trafikanten ska uppleva mer omväx-
ling och att det är vackert runt vägen. 
Det ska hela tiden finnas en variation. 
Samtidigt innebär det givetvis pro-
blem eftersom det inte alltid är lätt att 
dra en väg genom vissa områden utan 

Koppartorpsvägen, Jan Mobergs vinnande bild i en fototävling
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Transportstyrelsen: 
Begränsa hastigheten för tyngre bilar?

värsta han varit med om. Hur kunde 
man komma på något så dumt. Jan 
svarade med att berätta om olycks-
fallstatistiken mm och fick tillbaka ett 
svar där den tyske mannen helt gav 
sig.

    Jan Moberg har också arbetat med 
regeringsuppdraget om hastigheter på 
vägarna. Han pekar på att det finns 
undersökningar som visar att dagens 
bilar med de bästa säkerhetsutrust-
ningarna klarar en frontalkrock i 
högst 70 km/tim. Vid planeringen 
har man räknat med att bilarna blir 
bättre och därmed kan klara en fron-
talkrock i högst 80 km/tim. Sedan de 
tidigare hastighetsgränserna besluta-
des 1971 har det hänt mycket. Jan 
själv åkte ungefär 150 mil på svenska 
vägar för att få en egen uppfattning 
om lämpliga hastighetsgränser. Hans 
mål var att det ska vara tydligt för bil-
föraren varför det är en viss hastig-
hetsgräns. Det blir tydligare om en 
viss vägtyp ger en viss hastighetsgräns. 
Därför är det tänkt att alla vägar med 
mitträcken ska kunna ha en gräns om 
100 km/tim och alla motorvägar en 
gräns om 110-120 km/tim. Vissa av-
snitt får gränsen 100. Så är det t ex 
utanför Nyköping där uppfartsram-
perna är mycket korta vilket gör det 
svårt att komma upp på motorvägen. 
För de vägar som inte har mitträcken 
ska hastighetsgränsen i fortsättningen 
vara 80 km/tim.

Fakta
Jan Moberg började på vägverket 1968 
direkt efter examen från Chalmers. 
Han har arbetat med projektering av 
nya vägar i Skaraborg, Värmland och 
Sörmland. Vid omorganisationen av 
vägverket tog han ansvar för fem kon-
sultkontor inom Vägverket konsult. 
Sedan 1998 arbetade han centralt på 
Vägverket i Borlänge med rikstäck-
ande utvecklingsprojekt.
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   I slutet av oktober hade transportstyrelsen inbjudit till en öppen diskussion 
om bestämmelser för personbilar klass 2. Inbjudna var representanter för 
både tillverkare och ”husbilskörare”.  Med fanns också de som arbetar både 
med vägar och körkortsfrågor på Transportstyrelsen. Klubben representera-
des av Tony Hellström(563).

   Samtliga tyckte att det var mycket postivt att frågan diskuterades med 
berörda innan beslut har fattats. Alla fick möjlighet att framföra synpunkter 
och förslag.

   Utredare på Transportstyrelsen är Jenny Norén, som inför mötet hade 
sammanställt ett material. Av det framgick bland annat att det för närvarande 
finns 70.000 husbilar och endast ett mindre antal väger över 7,5 ton. De 
flesta väger upp till 3,5 ton. Ca 800 väger mellan 3.5 ton - 7,5 ton. Olycks-
fallsstatistiken visar att endast en dödsolycka hade inträffat sedan 2003 med 
husbil.

   Transportstyrelsen hade tidigare föreslagit att husbilar över 3,5 ton inte 
skulle få köra fortare än  80 km/tim. Sedan dess har 1200 mil länsväg sänkts 
från 90 till 80 km vilket gjorde att Jenny Norén menade att frågan delvis var 
inaktuell. Hon hade också tagit fram vad som gäller i andra länder inom 
EU. Den sammanställningen visar att bl a Danmark, Norge och Finland har 
begränsad hastighet för tyngre husbilar. Samtidigt har bara Sverige de speci-
ella körkortsbestämmelserna som innebär att den som har ett körkort tagit 
före 1996 får köra en tyngre personbil med vanligt körkort. I andra länder 
gäller att bilar över 3,5 ton är registrerade som lastbil eller buss och följer då 
de bestämmerlser som gäller för sådana fordon. Enligt Jenny Norén talar 
mycket för att man bör införa någon form av begränsning för tyngre fordon 
men sannolikt blir det då en gräns för fordon över 7,5 ton. Hon ska redovisa 
alternativa förslag till Transportstyrelsens ledning före årsskiftet. 

   Också frågan bestämmelser för överlaster diskuterades. Jenny Norén 
konstaterade här att tolkningen för husbilar har utgått från vad som gäller för 
lastbilar vilket i sin tur innebär problem. Kanske kan det vara ett bättre sätt 
att definiera överlast i procent av totalvikten för husbilar? Men frågan är inte 
helt lätt eftersom många myndigheter är inblandade. 

   Vi avvaktar med spänning det förslag som nu utarbetas. Kanske kan det 
finnas skäl att fundera ytterligare något på behörighetsbestämmelserna för att 
köra tyngre husbilar. Personer som tagit körkort före 1996 blir allt äldre och 
kanske de som är yngre också vill kunna köra en tyngre husbil? Kanske kan 
det vara dags att ta fram en särskild behörighet?

Andra nyheter från Transportstyrelsen
      Vid vinterväglag samt tiden 1 december - 31 mars ska tunga fordon i 
fortsättningen ha ett mönsterdjup om minst 5 mm.
      Antalet tillåtna dubbar i dubbdäck är 50 per meter rullomkrets
      Dubbdäcksförbudet reduceras med 14 dagar. I fortsättningen gäller det 
16 april  - 30 september. Samtidigt får kommuner rätt att bestämma om 
dubbförbud inom vissa områden.
      Kontrollmärket slopas från den 1 januari 2010.
      Man kommer att införa särskilda cykelövergångar som märks ut med ett 
särskilt märke. Vilka övergångar det gäller beslutas lokalt. Vid sådana över-
gångar har cyklister och mopedister kl II företräde på samma sätt som gäller 
för fotgängare. Cyklister ska ta hänsyn till fordon som närmar sig.



Ny campingbok 
”Vi campar i österled” är en rykande 
färsk reseguide med inriktning på 
camping. Författarna har rest med 
husbil genom åtta länder i Östeuropa 
under sommaren 2009.
Boken innehåller 160 sidor och 170 
bilder.
Boken kostar 179 kr inkl porto och 
beställs på www.nomadliv.se där du 
även kan se ett smakprov.
Uppge ditt medlemsnummer i Bürst-
nerklubben så får du drygt  10% 
rabatt och betalar bara 160 kr inkl 
porto!
Boken kommer att recenseras i Rull-
lan nr 2 nästa år - utkommer i april.

Erbjudande till medlemmar i Bürstner Husbils Club från 
Östgöta Camping

Vi har tillsammans med en av våra leverantörer av däck och fälgar tagit fram 
ett riktigt bra pris på vinterdäck, för alla Er som vill förlänga säsongen samt 
åka säkert och tryggt. Samtliga priser avser 4 st kompletta hjul, monterade 
och balanserade på plåtfälg. Ev. montering på husbilen tillkommer. 
Dubbat:
225/75x 16” C  Michelin  11.200:-
  Nokian   10.825:-
215/75x16” C    Nokian      9.995:-
215/70x15” C Michelin     9.325:-
  Pirelli      8.650:-

225/65x16” C Michelin  10.100:-
  Nokian   10.100:-

Dubbfritt:
225/75x16” C Michelin  11.200:-
  Nokian   10.200:-

215/75x16 C Michelin  11.100:-
  Nokian      9.500:-
 
215/70x15 C Michelin     9.500:-
  
225/65x 16 C Michelin   10.350:-
  Nokian      9.900:-

Priser är inkl. moms och fritt avhämtat på Däck och Bilcenter i Mjölby.
Ev. fraktkostnad tillkommer. Reservation för slutförsäljning och prisföränd-
ring.
Beställning kan ske direkt på tel: 0142-127 90, uppge Bürstner husbilsclub 
och medlemsnummer samt reg. nummer för åtnjutande av dessa priser.

Vi ger också rabatt på gasol.
Byte av P11, PA11, PC10 - 295:-
Övriga - 25 % vid byte.
Tankning kan tyvärr inte erbjudas.

Teknisk information
Enligt vissa Renaulthandlare går 
det inte att eftermontera en farthål-
lare på husbilen. Vi fick tips av An-
ders Ekman och Jörgen Carlsson 
på Bürstner Sverige att detta kan 
göras hos Elektronik Montering 
i Linköping (013-245245). Vi har 
gjort det och det fungerar utmärkt.

                                           
                            Åke Piel

Tekniska information

Det har varit en hel del diskussioner om bakterier i dieselbränslet och att 
dessa kan täppa till bränslefilter mm. Jag har fått se en bil där det inträf-
fat och det var ingen vacker syn. Ägaren till bilen hade tankat från en s k 
farmartank. 
Det finns medel som kan motverka detta. Ex:
Fabrikat Wynns och heter Fuel Biocide
Fabrikat Red Line och heter Diesel Fuel Biostat.
Dessa medel finns på biltillbehörsfirmor såsom Meca, Mekonomen mfl.

                               Åke Piel

 Glöm inte att betala Din med-
lemsavgift 300.- för 2010 - sätt 
in den på klubbens plusgiro 
608 8517-5
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VÄLKOMNA  TILL  BÜRSTNER  HUSBILS  CLUB.
FAMILJEN  NILSSON  FRÅN  VADSTENA  BLEV
MEDLEMMAR  NUMMER  1.000  PÅ  ELMIA-MÄSSAN.
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Korsord nr 2-2009            Konstruerat av Kennet Elfström (500)

Lösningen har insänts av (namn och medlemsnummer
...............................................................................................................................................................................
.
Bankkont inkl clearingsnr för insättning av eventuell vinst .............................................................................
Sänd lösningen av korsordet till Britt-Marie Rönnbäck, Ekelunda, 611 96 Jönåker senast den 15 de-
cember 2009. Först öppnade rätta lösningen får 50 kronor insatt på sitt konto
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Nyfiken på 
2010:orna? 
Besök någon av 
våra återförsäljare.

Förlåt om vi tjuvlyssnat... 

Nya Elegance-serien – mer raffinerad 
än någonsin!

Premiär för Ixeo Plus – stilfull och väl-
utrustad uppföljare av succén Ixeo.

Genomgripande förvandling av populära 
halvintegrerade Nexxo.

Air Plus System i överskåpen – för bästa 
luftcirkulation och vinterkomfort.

Skönare sängar – bättre sömn.

Elegance i 821

Vi har lagt örat mot husbilsväggen och lyssnat. I 2010 års modeller hittar du resultatet!

www.buerstner.se

Östgöta Camping Mantorp 0142-217 30 
BW Husvagnar Sundsvall 060-12 35 12 
Skåne Camp Svedala 040-29 29 12 
BW Husvagnar Umeå 090-18 92 25 

Auktoriserade återförsäljare:
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

Mälar Camp Upplands Väsby 08-591 148 40 
Bilcompaniet Visby 0498-24 77 55 
Nerikes Camp Örebro 019-27 25 15
BW Husvagnar Örnsköldsvik 0660-152 00

Generalagenten informerar
Efter en trevande försäljning för samtliga tillverkare under första delen av 2009, så tog det riktig fart för Bürstner i 
samband med att 2010 års modellprogram presenterades på mässorna runt om i Europa.
Försäljningen under Elmia var fantastiskt bra, och visar att Bürstner har ett attraktivt modellprogram som passar 
nyköparen likväl som den mera rutinerade husbilsåkaren. Nya Elegance-serien blev en efterlängtad ”Best seller”, 
och kommer med all säkerhet att bli en storsäljare under 2009/2010.
Det som hänt under året är att BW husvagn & husbil i Umeå, med ägaren Lars Nordlander nu förvärvat ytterligare 
2 st anläggningar för försäljning och service av Bürstners produkter.
Örnsköldsvik har funnits sedan en tid tillbaka, och i Sundsvall är det stor invigning den 8-11 oktober.
Så passa på att besöka dessa försäljningsställen på Era resor norr eller söder över. 
BW Husvagn & Husbil    
Nygårdsvägen 2 
891 51 Örnsköldsvik
Tel 0660-15200
Fax 0660-15244
www.bwhusvagnar.se
  
BW Husvagn & Husbil, Axvägen 14, 853 50  Sundsvall
Telefon: 060-12 35 12
Telefax: 060-61 58 58
www.bwhusvagnar.se

Kul är också att Bürstner husbilsclub nu registrerat medlem nr 1000, i samband med Elmiamässan. 

För Er som inte redan bokat service av Era fordon till vårsäsongen, kan vi rekommendera att göra detta under dec-
januari. Detta för att vi ska ha möjlighet att planera och hjälpa alla innan det är dags att ge sig ut på nya äventyr. 


