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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
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Organisationsnummer: 847000-8668,  Plusgirokonto: 608 8517-5
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Med detta nummer av tidning-
en följer klubbens matrikel.
Om Du vill ändra uppgifter i 
matrikeln - meddela det direkt 
till Bertil Käll, email: b.c.kall@
telia.com, tel: 019-225805, 070-
5170184
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   Efter en lång och snörik vinter går 
vi äntligen mot vår. Många av oss 
har varit nästan isnöade i bokstavlig 
bemärkelse. Gillar man vintersporter 
har det varit en alldeles utmärkt vin-
ter över hela landet. Både för egen 
sportaktivitet och om man vill följa 
olympiska spelen  på TV.

   När detta skrivs ligger fortfa-
rande snön djup och vi har drivor på 
gården som går långt över fönster-
karmarna. Det är ovanligt för de här 
trakterna men när vi bodde i Luleå 
så var vi vana vid att snövallarna gick 
långt över huvudet. Det märks att vi 
är ett avlångt land för här längre sö-
derut är man inte van vid så mycket 
snö. 

   När du läser det här hoppas jag att 
snödrivorna har smält. Visst längtar 
vi efter snödropparna och tussilagon 
som brukar sticka upp sina gula 
huvudet ur de vissna fjolårslöven. 
Men det är ändå fint att bo i ett 
land med så tydliga årstidsväxlingar. 
Det finns alltid något att diskutera 
- nämligen vädret. Annars fick vi det 
första vårtecknet i mitten av januari. 
Anders blev stucken av en geting. 
Någon vecka senare såg vi den första 
bofinken vid fågelbordet. Ett något 
trevligare vårtecken. Den första bo-
finken har sedan följts av flera så det 
finns hopp om vår.

   Kanske har du redan gjort upp 
dina planer för året. Men du kanske 
ändå kan bli något inspirerad av vad 
medlemmar berättar om att fara till 

länderna på andra sidan Östersjön. 
Det är lite av en annan värld och 
mycket intressant. Trots att det ändå 
är rätt så nära.

   Många medlemmar vet kanske 
inte att Pälle, vår ordförande, och 
hans Irma började sina färder som 
knutte och spätta på en motorcykel. 
I det här numret berättar de om det. 
Att husbilen kan vara något bekvä-
mare att färdas med förstår vi alla.

    Att det elektriska i framför allt 
boendedelen inte är så lätt att be-
gripa sig på är det många som tycker. 
Vi har försökt reda ut lite om olika 
batterityper och hur man ska sköta 
dem. För det ska man faktiskt. Om 
man vill att de ska kunna användas 
länge. Det kan bli direkt obekväma 
överraskningar om batteriet lägger 
av. Det var något som vi själva råka-
de ut för på Elmia i höstas. Trots ett 
nytt gel-batteri så slutade det bara att 
fungera. Solcellen räddade oss under 
dagen och klarade kvällen eftersom 
vi inte behövde ha lampor tända så 
länge. Men sedan var det stopp. Tur 
att batteriet som finns i boende delen 
inte tar energi från motorbatteriet. 
Då hade vi fått stå kvar på Elmia.

   Det planeras flera mycket intres-
santa träffar i klubben under året. 
Kom gärna med på någon av dem. 

Väl mött till ett nytt och trevligt 
husbilsår.

              Britt-Marie

Lite nyheter...
   Den 1 april 2010 startar en ny 
myndighet, Trafikverket.

   Den nya myndigheten har till 
uppgift att utveckla ett effektivt och 
hållbart transportsystem från ett 
trafikslagsövergripande synsätt.

   Trafikverket kommer att omfatta 
verksamheten vid nuvarande Väg-
verket och Banverket somt vissa 
verksamheter vid Sjöfartsverket, 
Transportstyrelsen och SIKA.

   Huvudkontor blir i Borlänge och 
de kommer att ha en regional orga-
nisation som är anpasad till regioner-
nas planeringsprocessser.

   I uppgifterna för den nya myn-
digheten ingår att bygga, driva och 
underhålla de statliga vägarna och 
järnvägarna. Trafikverket ska också 
ansvara för att infrastrukturen utnytt-
jas effektivt och främjar säkra och 
miljöanpassade transporter.

   Ny generaldirektör för Trafikver-
ket blir Gunnar Malm. Lena Erixon, 
tidigare generaldirektör för vägverket 
blir chef för verksamhetsområde 
Samhälle och tf generaldirektör.

   Den 1 april 2010 startar ytterligare 
en ny myndighet, Trafikanalys, som 
ska vara regeringens stöd för utvärde-
ring och analyser inom transportom-
rådet. Generaldirektör där blir Brita 
Saxon.

   Banverket produktion bolagerades 
från den 1 januari 2010.

   En liten förhoppning från ett just 
nu insnöat Sörmland. Kanske kan 
den ändrade myndighetsstrukturen 
medföra att vi får en infrastruktur 
som bättre klarar även svårare vintrar 
i södra och mellersta Sverige. Men 
det är kanske bara en from förhopp-
ning. 

På spaning efter våren...
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Pälles spalt inte förvåna oss om vi gör samma sak nästa jul och nyår. Det blev 168 nätter 
för Irma och mej i husbilen under 2009 och när detta skrivs så ligger vi över 
förra året men det är långt till nästa nyår.
     Det blev en riktig vinter denna gången men man ser ändå att det går mot 
den ljusa årstiden.  Alla Ni som har husbilen avställda under vintern får snart 
börja att drömma om resorna som ska bli. Det finns egentligen bara möjlig-
heter, antingen man stannar i Sverige eller styr kosan utanför landets grän-
ser. Jag fick en gång en skylt och den hade texten ”Den som aldrig går vilse 
hittar inga nya vägar”. Det stämmer att då får man se mycket mera. Därför 
har Irma och jag ingen GPS i våran husbil eller rättare sagt -  min GPS heter 
Irma.
     Jag hoppas att vi ses under året och vi träffas på någon av träffarna som 
anordnas. Det kommer information i denna tidningen och vi skickar infor-
mation i lilla Rullan under året. 
     Jag lämnade ett recept på pastasås i förra numret som jag hoppas att det är 
någon som provat. Här kommer ett nytt på Tortillatårta.

Tortillatårta

500 gram köttfärs
1 burk Chunky salsa (medium)
1 pkt Mexicana Brockoli
125 gram Mozarella ost
6 st Tortilla bröd (stora)
1 pkt Taco krydda (efter smak)
Stek köttfärsen och blanda ner kryddor och salt.
Blanda i grönsakerna och därefter chynka salsa, rör ihop och låt sjuda 1 
minut.
Lägg tortillabröden i en ungsäker form och varva med köttfärsen.
Avsluta med att smula sönder osten över
Grädda i ungnen på 175 grader så att osten smälter.
Denna tårtan går också bra att göra i husbilen och den blir också jättegod 
och är smidig att göra. Det är ju brockoli i tårtan men man kan också ha en 
grönsallad till om man vill. Allt efter egen smak.
Ha en skön o fin husbilsäsong  och kör försiktigt

                                                                 Med vänlig hälsning

                                            199 Pälle Bergfoth 
     ordförande

Ur led är tiden

       hade min gamla Mamma sagt 
om hon varit i livet när Irma och jag 
skulle fira jul och nyår i Helsingör
Vi firade jul med en del av barnen 
innan vi åkte och resten när vi kom-
mit hem.
     I lägenheten satte vi upp elljus-
stakar i fönstren. Det var det enda vi 
gjorde när det gällde julfirande. 
     Tack vare en jätteinsats av An-
ders Ekman som hjälpte oss att få 
in ett nytt kretskort i gasolpannan så 
vi kunde få värme i husbilen kunde 
vi dagen före julafton sätta oss i 
husbilen för att åka till Helsingör 
för att fira jul-nyår och trettondag 
på Helsingörs Camping.  Vi kan 
väl inte påstå att det var så trångt 
på campingen på julafton.  Men 
det var faktiskt några fler än vi som 
hade kommit på idén att fira jul i sitt 
andra hem husbilen och i Danmark 
till och med.
     När det närmade sig nyår så 
ökade det med gäster och på nyårs-
afton var det i stort sett fullt på cam-
pingen. Vi var många som tittade 
över till Sverige och skålade in det 
nya året vid 12-slaget. Det var inte så 
många grader men det blåste väldigt 
kallt så det var skönt att fortsätta 
nyårsfirandet inne i husbilen. Det 
blev en helt olik jul och nyårshelg. 
Men vi kan inte säga annat än att 
det gav mersmak. Därför skulle det 

                    Intressanta mässor

Stora vårmässan Nolia i Sundsvall 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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                    1. Idé och Teknikträff i Halland 13 - 16 maj
   Under Kristi Himmelsfärdshelgen den 13 - 16 maj arrangeras en idé och teknikträff på Rödlix Vandrarhem och 
Camping. Det ligger ca 10 km söder om Varberg. Rödlix ligger ca 500 meter från havet. Här finns 30 el-platser, toa-
letter och 8 duschar.
GPS N 057 02.409, E 012 19,519, Garmin: N 57 02 24,5, E 12 19 31,1. Besöksadress Galtabäck 17, 432 76 Tvååker.
   Ankomst torsdagen den 13 maj då vi bjuder på ärtsoppa på kvällen. På fredagen har vi teknikträff och knytis på 
kvällen med dans. Lördagen finns möjlighet att besöka Gekås i Ullared samt FJ:s Husvagnscenter i Falkenberg. På 
kvällen buffé. Söndag - hemfärd efter förmiddagsfika.
    Pris 710:- per husbil med två personer, 410:- per husbil med en person. För el tillkommer 100:- för alla fyra da-
garna. Elen och bussutfärd 50:- per person betalas på plats.
    Anmäl Er så snart som möjligt och senast den 23 april till Kenneth Elfström, Kongsbergsvägen 4, 43016 Rolfstorp. 
Tel 0340-673633 eller 0705-573633. Email: kenneth50elfstrom@hotmail.com. Uppge om Ni vill ha elplats och vill 
åka med till Gekås samt om Ni behöver specialkost. Avgiften 710/410 kr betalas in på klubbens plusgiro 608 85 17-5.

                  2. Augustiträff med klubbmästerskap
    Vi träffas i Sveriges Trädgård i Eringsboda Brunn den 20 - 23 augusti. Arrangörer är Sigbritt och Uno Petters-
son (465) tillsammans med Jan och Yvonne Bromsjö (454), Bertil och Christina Käll (363) samt Kenneth och Eivor 
Johansson (349).
 Incheckning sker från fredag kl 13.00 men kommer Ni tidigare så går det bra att stå på parkeringen. Fredag kväll har 
vi knytis med egen mat och valfri dryck samt dans. På lördag kväll serveras mat och alkoholfri dryck. Starkare drycker 
kan köpas i baren. 
    Pris 720:- per husbil med två personer. Extra person kostar 220:-. Husbil med en person - 420:- Betalning sätts in 
på klubbens plusgirokonto 608 85 17-5.
Anmälan senast den 16 juni till Bertil Käll, tel 019-226805, 070-5170184, mail: b.c.@telia.com
Vägbeskrivning från Växjö - kör väg 122 mot Rävemåla sen ta vänster i Eringsboda väg mot Brunnen. Eller gå in på 
www.eringsbodabrunn.se

Klubbträffar under 2010
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                 Kallelse till årsmöte

        Klubbens årsmöte äger rum lördagen den 11 september 2010 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 lilla Rullan i maj.

                                                      3. Elmia
Vi har ytterligare några platser kvar på klubbens camping på Elmia. Anmäl Dig snarast om Du är intresserad. Först 
till kvarn gäller.
Kostnad 830 kronor betalas på klubbens plusgiro 608 85 17-5. Ange medlemsnummer först.
Anmälan till Stig Högberg (283) tel 019-29 44 41, 073-363 24 74, email: stighogb@telia.com.
Under mässan kommer det att vara aktiviteter i klubbens tält på Elmia. För Er som inte står inom mässområdet gäller 
att Ni bör ta Er in på mässområdet före kl 18.00 då grindarna stängs om Ni vill delta i dessa aktiviteter. Alla klubb-
medlemmar är välkomna hit. 

                                                                 4. Kehlresan
Klubbens studiebesök vid Bürstners husbilsfabrik i Kehl är fulltecknad i år och de som får delta har meddelats sär-
skilt. Det är roligt att så många är intresserade. Därför försöker vi ordna en sådan resa också nästa år.

                                                                 5. Golf
Bürstner Sverige AB och Niesmann Sverige AB inbjuder Bürstner och Niesmann Bischoffs husbilsägare till en trevlig 
golfdag på Vadstena Golfklubb den 11 juni. Första start kl 9.00. Bürstnergolfs medlemmar är garanterade start och 
vi kör vårt mästerskap i tävlingen. Du har även förmånen att bjuda med en vän, ägare av annat husbilsmärke. Max 
startande är 100 st. Välkommen med anmälan till Åke Stärner, tel 070-3982084, email: annalenaake@hotmail.com, 
senast den 3 juni. Ange golf-id och klubb.

                                                                  6. Träff i norr
Ann-britt och Per Grundström (667) samt Torsten och Maj-lis Lindberg (695) anordnar en träff i norr den 4-6 juni. 
Träffen blir på Risöns camping i Sollefteå. Den ligger ungefär 1 km från centrum. Inkörning på fredagen efter kl 
14.00. På lördagen gör vi ett studiebesök på kraftstationen i Sollefteå. Anmäl dig gärna redan nu till Per Grundström 
tel 0663-10160, email: per.grundstrom@oviknet.com, dock senast den 20 maj. Pris 790:- för två campingnätter med 
el samt middag på fredagskvällen för två personer. Betalning kan ske på plats.

                                7. Kör-övning för kvinnor i husbil
Den 28 - 30 maj blir det körövning för kvinnor på Breviks camping. Själva körövningen sker under lördagen. Pris 
900 kr. I priset ingår två övernattningar med el samt lunch och fika under lördagen. I övrigt egen mat och dryck. Är 
Du intresserad - ta kontakt med Carin Ager, tel 0505-31110, eamil:carin@brevikscamping.se.
På Brevikts camping är det loppis den 8 maj och dragspelsträff den 19 - 22 augusti.
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    När Margareta och Bobo Jonil-
son gav sig iväg på sin resa österut 
med sin husbil hade de försett sig 
med mycket information om de 
länder de tänkte besöka. Den fanns 
lagrade i pärmar i ett skåp och 

öppnades inte. Vi som tänker göra 
om deras resa till våra östliga gran-
nar behöver inte samla på så många 
dokument. Det räcker med att köpa 
boken. Det är en trevligt skriven 
reseberättelse där de båda också 
har samlat fakta om de städer som 
de besökt. I faktadelen ingår både 
uppgifter om campingar, vägar, mat 
och prisnivåer. Dessutom får du lite 
landfakta på köpet.

    I boken beskrivs i första hand 
besök i östeuropas huvudstäder 
Tallin, Riga,Vilnius, Waszawa, Prag, 
Bratislava, Budapest och Ljubljana. 
De berättar också om färderna där-
emellan samt vikten av att köpa s k 
vinjetter för att färdas på motorvägar.
De upptäcker att campingarna 
öppnar senare på året än hos oss och 
att standarden varierar kraftigt. De 
upplever att ländernas särart varie-
rar tydligt. Även om de kan känna 
stort släktskap med de människor 

de möter. ”Det är en sällsam upp-
levelse att befinna sig i ett land där 
alla i stort sett ser ut som en själv, 
äter smed kniv och gaffel och går i 
ungefär samma kyrkor och lyssnar 
på samma tonskala som vi - men vars 
språk man inte begriper ett barr av!” 
Men det finns ändå människor som 
kan göra sig förstådda på tyska eller 
engelska. Boken är lättläst och har 
bra bilder från besökta platser. Den 
är av stort värde för den som tänker 
fara i östeuropa samt också trevlig för 
den som bara vill läsa om färderna.

    Som medlem i Bürstner Hus-
bilsklubb får du 10 % rabatt och 
kan köpa boken för 160 kronor inkl 
porto. Beställ den på www.nomadliv.
se och uppge ditt medlemsnummer i 
klubben.

          Britt-Marie R

                        Att tänka på när Du reser utomlands med husbil 
Körkortsbehörighet
     Inom EU gäller de svenska bestämmelserna för körkortsbehörighet. Det innebär att om Du har ett körkort utfärdat före 
1996 och inte återkallat senare så får Du köra husbil som väger mer än 3,5 ton om den är registrerad som personbil klass 2. Men 
det kan vara svårt att förklara det för en enskild polisman. Därför kan det vara praktiskt att ha med sig bestämmelserna i översätt-
ning. Det finns på klubbens hemsida - medlemssidorna.

Vägavgifter för motorfordon över 3,5 ton
    I Tjeckien och Slovakien betalar tunga fordon kilometeravgift på vägar som är avgiftsbelagda. Avgiften beror på fordonets mil-
jöklass och antalet axlar. Man kan skaffa en kilometerräknare vid gränsen till respektive land. Den kopplas till kontokort. För att 
det ska bli rätt måste man ha med fordonets registreringsbevis. Dispositionen för räknaren är hög men återbetalas när räknaren 
lämnas tillbaka.

    Bilar under 3,5 ton ska ha en vignette på vindrutan i Österrike, Schweiz, Tjeckien, Slovakien, Slovenien och Ungern.

    I Österrike kallas kilometerräknaren för Go-box. Du ska visa upp registreringsbeviset. Vill Du att fordonet ska läggas in i 
den billigare avgiftskategorin A (fordon i miljöklass EEV) eller B (fordon i miljöklass Euro IV = svensk MK 2005 eller Euro V = 
svensk MK 2008) måste miljöklassen dokumenteras, antingen före avresan från Sverige eller senast 14 dagar efter Du skaffat Go-
boxen. Annars gäller avgiftskategori C som standard (fordon i miljöklass III = svensk MK 2000.

    I Schweiz betalar tunga husbilar Schwerverkehrsabgabe, en särskild vägskatt på CHF 3,25/dag. Skatten betalas i tullen vid 
inresan till Schweiz. Skatten gäller för färd på alla vägar.

    I Ungern krävs en särskild e-vignett för tyngre fordon. Den är dyrare än vignetten för personbilar. För fordon som bara kör 
genom landet finns endagsvignetter.

    I Slovenien tar tyngre fordon en ticket vid infarten till en betalningspliktig sträcka. Betalning sker sedan kontant vid utfarten. 
Avgiften beror på körd sträcka

    I Litauen gäller avgift på vägarna A1 - A10 för tung trafik men även för lätta lastbilar. Betalas genom att man köper ett klister-
märke, vignette vid gränsen och sätter på vindrutan. Vignetter finns för enstaka dagar, vecka, månad eller år.

    I Bulgarien, Rumänien och Montenegro finns vignettsystem som i övriga länder.

    I Polen, Kroatien, Serbien, Makedonien, Grekland och Turkiet finns helt eller delvis avgiftsbelagda motorvägar som betalas i 
bemannade betalstationer.

Carnet de Passages
    Carnet de passages är en tullhandling som krävs vid passage av gränser utanför Europa. Det utfärdas bl a av Motormännen.
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Från Motorcykel    till Husbil
Det är kanske inte så många 
som vet att Pälle Bergfoth 
och Irma Grip (199) farit 
runt på motorcykel innan 
det blev husbil.
Här följer deras berättelse 
om en drömresa i Europa 
som slutade med att motor-
cykeln byttes mot husbil.

nits många att pröva att pussa för att 
få en prins.

   När jag satt där bakom Pälle på 
bönpallen så såg man ju mycket av 
den mötande trafiken. Det var husbi-
lar och husvagnar i mängder.

   Vi hade monterat in Intercom i 
hjälmarna och på motorcykeln så vi 
kunde prata med varandra under fär-
den. Det var nog klokt gjort för an-
nars så hade vi nog inte varit hemma 
än utan hamnat någonstans i bortre 
Mongoliet eller så. Jag kollade väg-
skyltar och talade om för Pälle vilka 
vägar han skulle svänga av på. Vi gick 
igenom färdplanen varje kväll och jag 
skrev upp alla vägnummer på ett pap-
per som jag hade i fickan på jackan 
och tog upp mot Pälles rygg och läste 
på.

    Det blev dessutom mycket prat om 
härliga utsikter, idiotiska bilister och 
många små fina husbilar som vi nog 
trodde var för dyra.

   Vi såg inte många Bürstner, men 
Knaus Traveller var det desto fler av. 
Vi tyckte den såg liten och smidig ut.
Vi åkte vidare i regn och solsken på 
”James”. Vi hamnade i Rothenburg 

där vi stannade ett par nätter. Vi var 
ju tvungna att besöka affären där det 
fanns bara julsaker i flera våningar. 

   Färden gick vidare via vägen som 
kallas för Romatische Strasse, en 
mycket vacker väg som vi kan rekom-
mendera även med husbil.

   Packningen på motorcykeln bestod 
av: Tält, sovsäckar, luftmadrass, klä-
der och skor.

   Kläder för fyra veckor var: Två T-
shirtar var, några kalsonger och trosor 
och strumpor samt var sitt par jeans 
och var sin varm tröja. Två par lätta 
skor och Irma hade även sandaler 
med.

   Det finns alltså inte någon plats 
över för så mycket extra. En dag blev 
vi sugna på att få en liten whiskey när 
vi stannat för kvällen. Vi stannade i en 
liten by vi passerade och gick in i en 
affär som vi trodde hade whiskey. Vi 
gick bland hyllorna och inte hittade vi 
någon sprit. Vi frågade vid kassan och 
fick då ett snorkigt svar att det hade 
de minsann inte för här såldes bara 
hälsokost. Hon pekade bort mot ho-
risonten och sa att på Supermarketen 
fanns det nog.

  Vi gick åt det hållet och där fanns 
det en affär som hade whiskey. Vi fick 
trycka ner den i sadelväskan men det 
gick. Färden gick vidare och lite se-
nare hittade vi en liten camping som 
vi stannade på. Gissa om whiskeyn 
smakade bra när vi hade rest tältet 
och Pälle pumpat luftmadrassen med 
572 drag.

   Nästa dag  nådde vi Ried efter att 
ha kört serpentinvägar i bergen ner 
mot Landeck. Vi lyckades hitta cam-
pingen. Där konstaterade jag att man 
nog skulle ha med sig eget toalettpap-
per. Som tur var så är ju alltid damer 
välförsedda i sina handväskor så jag 
avhjälpte det hela med pappersnäs-
dukar. Vi stannade i Ried i tre dagar 
och åkte runt på lite småturer. Bland 
annat tog vi en tur upp till snögrän-

  Efter en minutiös planering och 
många mil i baken på motorcykel, 
kom vi äntligen iväg på vår resa till 
Ried i  Österrike.

   Motorcykeln var en Yamaha 1100 
Virago av oss kallad ”James”.

   Färden gick via Göteborg och båt 
till Kiel med hytt för övernattning. 
Morgonen därpå landade vi på tysk 
mark. Det var sommaren 1998 med 
mycket regn.

    Den första etappen blev ca 60 mil 
innan vi körde av Autobahn för att 
hitta en camping. Vi hade regnstället 
på nästan hela vägen från färjan.

    Före avfärden hade vi bestämt att 
vi inte skulle bo på hotell eller Zim-
mer Frei utan det skulle vara tält. Så-
här i efterhand kan jag säga, att det 
var många gånger som jag hellre hade 
bott inomhus på något sätt. Vi tältade 
i alla fall, och ibland var det så blött så 
att grodorna satt och kväkte utanför 
tältöppningen i leran. Hade jag inte 
haft en prins (Pälle) så hade det fun-
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Från Motorcykel    till Husbil
sen. Det var vackert, man kände att 
man var nära himlen.

   Därefter började vi åka norrut igen. 
Vi åkte lite småvägar med mycket 
köer på grund av vägarbeten. 

   Eftersom en bensintank på en mo-
torcykel inte rymmer mer än ca 20 
liter, gällde det att tanka ofta. Vid ett 
tillfälle åkte vi väldigt långt på små-
vägar i skogstrakter. Det började bli 
kris med bensinen. Jag höll utkik 
efter mackar men det gick mil efter 
mil utan skymten av en mack. Helt 
plötsligt sa jag till Pälle: ”Titta där 
borta finns en Shellskylt”. Och där 
fanns mycket riktigt bensinen. Det 
var i sista minuten för vi körde på re-
serven fram till macken. Vi har nog 
aldrig blivit så glada för att se en ben-
sinmacksskylt.

   Övernattade gjorde vi i en liten by 
som heter Tittisee. Den natten blev 
drömmen ännu mer verklig om en 
husbil, eftersom det var minus tre 
grader på natten. Gissa om Pälle blev 
glad när jag stack in mina kalla fötter 
hos honom efter att jag varit ute på en 
promenad till och från toaletten.

   Vi fortsatte dagen därpå lite mer 
norrut. Efter mycket köer och lite 
felkörningar anlände vi till Trier. Där 
hittade vi en camping nästan mitt i 
staden. Det finns ett problem med att 
tälta på tyska campingar, nämligen att 
man nästan alltid blir hänvisad längst 
bort och på den sämsta delen av cam-
pingen. Så var det här också. Vi blev 
hänvisade till det blötaste stället på 
hela området. Där fanns cirka 1 dm 
vatten och lera. Vi tog motorcykeln 
och letade upp en ledig plats lite när-
mare receptionen. Här såg det bra ut 
tyckte vi. Så vi plockade fram tältet 
och började slå upp det.

   Vår närmaste granne var en frans-
man i en husbil. Han kom ut och 
började prata med oss på engelska 
och tittade på vår motorcykel. Vi pra-
tade med varandra en stund. Då kom 
campingvärden och var jättearg. Här 
fick vi minsann inte komma och ta 

oss egna friheter och välja ut platser 
själva. Platsen där vi stod var minsann 
vikt för en ”Grosses Wohnenmo-
bile”. Fast det var väl inte troligt att 
det kom någon mer eftersom cam-
pingen redan var stängd. Det blev en 
het diskussion mellan Pälle och cam-
pingvärden. Pälle kunde helt plötsligt 
prata världens alla språk, Fransman-
nen hejade på oss. Jag är inte särskilt 
bra på att köra motorcykel så jag tog 
Pälle i armen och sa att jag går och 
hämtar tillbaka pengarna vi betalat 
och att han skulle packa ihop. Risken 
var uppenbar att Pälle annars skulle 
hamnat i tysk arrest eftersom det het-
tade till riktig ordentligt. Jag stormade 
in på kontoret i full motorcykelmun-
dering och sa på min allra bästa tyska 
att jag ville ha tillbaka pengarna för 
här skulle vi inte stanna en minut till. 
Tjejen i kassan öppnade munnen 
men stängde den igen och sedan öpp-
nade hon kassaapparaten och gav mig 
pengarna. Pälle var klar jag hoppade 
upp på bönpallen och vi åkte ut från 
campingen.

   Där ute tog vi till vänster och körde 
några hundra meter. Där fanns ytter-
ligare en camping. Vi körde in och 
sprang till receptionen som var i res-
taurangen. Klockan var fem i nio på 
kvällen och de stängde klockan nio. 
Där blev vi väl mottagna och de sade 
att om vi skyndade oss att ställa ifrån 
oss motorcykeln så skulle vi få lite 

mat som bestod av Kartoffelmos och 
Bratwurst. Det var jättegott eftersom 
vi var utsvultna. Tänk vad olika det är 
med gästfriheten hos olika personer. 
Den natten regnade det otroligt och 
långt in på förmiddagen nästa dag. Då 
sa vi till varandra att det hade nog inte 
varit dumt med ett annat tak än tält-
duk. Den morgonen var både första 
och sista gången som vi åt frukost på 
MC Donalds. Det har vi inte talat om 
för våra barn.

   Resan gick vidare till Bernkastel-
Kues. Campingen där ligger på en 
udde mitt i floden. Pälle hade varit 
där tidigare med husvagn för ett an-
tal år sedan. Madamen i receptionen 
kände igen honom när han tog av sig 
hjälmen. Här stannade vi en vecka 
för att vila och njuta av det fina väd-
ret som helt plötsligt hade kommit.      
Vi väntade också på en återresa med 
färjan där det fanns en ledig hytt. På 
dagarna gjorde vi lite utflykter i grann-
skapet och promenerade en del.

   Varje morgon fick vi vår termos 
fylld med kaffe av en tysk granne i 
husvagn. Hon tyckte synd om oss där 
vi stod vid stubben och drack coca-
cola till vår frukostmacka. Hon höll 
utkik när vi drog upp dragkedjan i 
tältet för då kom hon och hämtade 
termosen och återlämnade den fylld 
med nybryggt kaffe. Vi gick och titta-
de på en fin husbil som vi också hade 
som granne på ett annat håll. Den såg 
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lyxig ut tyckte vi. Det var faktiskt en 
Bürstner men vilken modell kommer 
jag inte ihåg. Vi drömde och pratade 
om det här med husbil. Det var nog 
för dyrt trodde vi.

   Efter en vecka av vila och lite vär-
mande sol, fortsatte vi färden norrut. 
Vi hamnade i en liten vacker stad 
som heter Zelle. Campingen ligger 
lite utanför centrum, men det finns 
busshållplats alldeles utanför cam-
pingen. Här tvättade vi en del av den 
lilla packningen vi hade med oss. 
Duschhandduken började bli lite slis-
kig bl.a. När det gäller motorcykelåk-
ning och byte av kläder, så har jag ett 
bra mått på när man skall byta kläder. 
En före detta jobbarkompis till mig, 
som är en riktig motorcykelfantast, 
sa följande: När T-shirten står för sig 
själv när du tar av den, då är det dags 
att byta och tvätta.

   Resan gick vidare norrut mot färjan 
i Kiel. Vi övernattade på flera ställen 
under denna färd. Vi körde på lite 
mindre vägar som var jättefina. Bland 
annat åkte vi genom gränsen till gam-
la Östtyskland och en väldigt fin väg 
med mycket vackra vyer. Detta tips 
fick vi av en kock på en av campingar-
na vi övernattade på. Han bjöd oss på 
en trerätters till frukost bara för att vi 
var så trevliga och åkte motorcykel.

   Vi blev väl mottagna så gott som 
överallt tycker jag. Ibland tittade de 
lite skeptiskt på oss när vi kom. Bara 
Pälle tog av sig hjälmen och de såg 
det gråa skägget och håret så log dom 
glatt. Man träffar väldigt mycket trev-
liga människor att prata med när man 
åker motorcykel. Riktigt så många är 
det inte nu när vi åker husbil. Fast nu-
mera så har vi ju hela Bürstenklubben 
att prata med. Vi träffar alltid någon 
på våra resor.

   När vi äntrade färjan till Göteborg 
och glömde vi att ställa om klockan så 
den morgonen fick vi ingen frukost på 
färjan. Vi fick snällt ta på oss regnstäl-
len för det regnade rejält på vår färd 
från Göteborg till Aneby. Frukost åt 
vi i Landvetters samhälle vid Shell-
macken. Vi hade inga svenska pengar 
så vi frågade om vi fick betala med D-
mark och det fick vi. Detta var 1998 
och då fanns inte euron.

   Vi körde vidare mot Aneby. Där 
var alla våra anhöriga och vänner gla-
da över att vi var välbehållna hemma 
efter fyra veckors semester på motor-
cykel i Europa.

   Några veckor senare var det dags 
för Elmia-mässan. Vi åkte dit och 
gick och tittade på alla fina husbilar. 
Vi träffade på bekanta som hade hus-
vagn (idag har de en Bürstner Husbil), 
och följde med dem till Östgöta Cam-
pings monter. Där hittade vi en fin li-
ten husbil som hette A-532 Bürstner 
och som inte kostade skjortan. Vi pra-
tade med en försäljare och kontrol-
lerade vad den kostade och lite om 
finansieringen och så vidare. Bernt, 
som försäljaren hette, var mycket 
trevlig och tillmötesgående. Vi åkte 
hem och funderade på saken och räk-
nade fram och tillbaka och upp och 
ner. Hela söndagen gick åt till detta. 
Måndagen ringde vi till Mantorp och 
frågade om priset som var på mäss-
san gällde ännu. De svarade att om 
vi kom upp dagen därpå så kunde vi 
diskutera detta. Sagt och gjort. Vi åkte 
upp nästa kväll. Vi gjorde affär och 
helt plötsligt var vi Husbilsägare. Den 
skulle levereras i februari 1999. Gissa 
om det blev många resor till Mantorp 
för att mäta och titta på underverket . 
Vi köpte lite utrustning till den som vi 
lagrade på lite olika ställen. Man har 
ju inte så mycket utrymme i en tvåa.

  Så kom då äntligen dagen då vi 
skulle få hämta Guldklimpen. Gissa 
om det var pirrigt. Den var inte färdig 
när vi kom, men efter en viss väntan 
så kom den fram. Vilken känsla att se 
den, den här var bara våran. Det blev 
lite bråttom med visningen av den 
eftersom Jörgen Carlsson skulle iväg 
och köra Rally. Han hade ju också 
fått vänta. Han visade och pratade 
och sa sedan - Lycka till - och gick. 
Där stod vi och såg ut som fågelhol-
kar. Som tur var så har Pälle haft hus-
vagn innan. Det här var egentligen en 
husvagn med motor så det gick bra i 
alla fall.

   Färden gick till Aneby för att lasta 
in alla grejor. Sedan for vi vidare till 
Rosenlunds Camping i Jönköping, 
som är vinteröppen. Där plockade vi 
in i skåp och lådor. Vi lagade en här-
lig supé och bara njöt av att äntligen 
äga en Husbil. Vi fick riktigt nypa oss 
i skinnet för att förstå att det här var 
vår husbil.

   Även om det var kämpigt ibland på 
motorcykeln, så vill nog varken Pälle 
eller jag ha den resa ogjord. Det var 
en dröm som gick i uppfyllelse.

   Nästa dröm var husbilen,

   Så gick det till när vi blev med Hus-
bil. 
   Nu 11 år senare i skrivande stund, 
väntar vi på vår 5:e Husbil en 810G 
Bürstner naturligtvis.
                         Irma Grip
                         medlem 199
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Julmarknad i 
Tyskland 
- en tradition

   Det har blivit lite av en tradition för oss att åka till jul-
marknader i Tyskland. 2009 beslöt vi oss för att besöka 
marknaden i Hamburg. Vi har tidigare besökt Rostock, 
Stralsund, Wissmar, Lübeck, Lüneburg, Berlin Celle och 
Stade.

   I slutet av november for vi över Danmark till Lübeck, där 
vi sov på varuhuset Plazas parkering. Vi åkte sedan vidare 
mot Hamburg och hade siktat in oss på en stellplatz vi tidi-
gare passerat. Den ligger i hamnområdet nära St Pauli och 
Reeperbahn och här finns soptömning. Vi kommer dit mitt 
på dagen vilket visade sig tursamt. Efter några timmar var 
platsen i det närmaste fullbelagd. Fredag och lördag ägnade 
vi oss åt att se på julmarknadsstånden som fanns i Hamburgs 
centrum. Det största är Rådhusplatsen. På lördagskvällen 
besöker vi Hamburger Dom vilket är det mobila nöjesfäl-
tet (Liseberg x 2). Här fanns åktraditioner i massor. Fältet 
monteras upp tre gånger per år. Det var en upplevelse att gå 
i detta folkvimmel.

   Fiskmarkt är en marknad som förekommer varje sön-
dagsmorgon året runt mellan kl 06.00 - 10.00. Här kan man 
köpa fisk, charkvaror, frukt, blommor och allt tingeltangel 
mellan himmel och jord. I den gamla auktionshallen kan 
man äta brunch och om man vill kan man ta en svängom till 
levande musik. Vi har stor frys så det blev två kg fisk med 
hem till Sverige.

   Vi fortsatte sedan mot Lüneburg och dess julmarknad. 
Här fanns en väldigt fin ställplatz med gångavstånd till cen-
trum. Efter några dagar for vi norrut till Scharnebeck några 
mil från Lüneburg där det finns en båthiss i jätteformat. 
Hissen rymmer en pråm på ca 100 meter. Tyvärr var anlägg-
ningen stängd för besökare när vi var där.

   Efter övernattning i Lübeck, Helingehafen och hos Bengt 
i Örkeljunga hamnar vi i Landsbro där vi åt julbord tillsam-
mans med vänner från Caravan Club.
Adressen till ställplatzen i Hamburg är Sankt Pauli Ha-
fenstrasse 100. Där ser man skyltarna.

  Åke o Gunilla Piel (350)
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     ”Det var en gammal dröm som gick i uppfyllelse”, säger 
Bertil Käll (363). ”Jag har längtat efter att få fara österut 
ända sedan murens fall då gränserna öppnades. Nu fick 
vi tillfälle genom att vi kunde få sällskap av ytterligare två 
bilar.”

     Det blev en resa på nästan en månad och när de pas-
serade den svenska gränsen på hemfärden hade de farit 
genom fem länder. Resan började i Estland och fortsatte 
sedan genom Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Dan-
mark. Överallt mötte de stor vänlighet och hjälpsamhet, 
speciellt när man insåg att de kom från Sverige. Men det 
var för tre år sedan, säger Bertil, och vi hoppas att det är 
likadant fortfarande.

     Störts intryck gjorde besöket i Auschwits. ”Det är ofatt-
bart att något sådant kunde ske”, säger Bertil. ”Det är viktigt 
att bli påmind om det. Det är så övermäktigt och man tror 
nästan inte det är sant.” Stort intryck gjorde också Korskul-
len som ligger inte långt från Siaulial. Där stod över 20.000 
kors och de såg brudpar komma dit och placera ett kors till 
minne av någon anförvant.

     I slutet av maj 2007 tog Bertil och Christina färjan från 
Kapellskär till Paldiski, som är Tallins gamla hamnstad. 
Det är billigare än att åka från Stockholm till Tallin. De for 
vidare till Haapsalu där de tittade på den gamla staden, som 
var mycket sliten men det pågick mycket reparationer. De 
såg också Europas längsta järnvägsperrong, den gamla bor-
gen och svensktorget. De for vidare till Ösel och besökte 
bland annat Kogula by, som bestod av gamla hus och ett 
museum som visade hur livet var där på 1800-talet. I Kaali 
hade en meteroit slagit ned och gjort ett stort hål i marken. 
Efter besök på Saaremas södra udde och fyren där kom 
de så småningom till Pärnu där de tittade på de fina husen 
allt medan regnet öste ned. I Lettland besökte de Skangali 
barnhem som Olof Palmes släktingar skänkt till Frälsnings-
armén. Palme tillbringade sina barndoms somrar på godset. 
Där blev de guidade runt anläggningen av skolans chef och 
hans fru som var mycket trevliga.

     I Riga fanns otroligt mycket att titta på. Kyrkor, Kate-
dralen, Blackheads House, Kruttornet och Sverigporten. 
Husen var mycket fina och utsmyckade. De besökte också 
en jättestor marknad med saluhallar. Eftersom det regnade 
och åskade en hel del fick de vänta inomhus och sedan ta 
en taxi tillbaka till campingen. Det var i Riga som Bertil och 

Resa i Baltikum:
En mångårig dröm i uppfyllelse

Bertil och Christina Käll vid monumentet som 
markerar Europas mitt
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Christina upplevde de största kontrasterna. 
Här fanns stora flotta bilar på gatorna samtidigt 
som de såg många fattiga människor och dåligt 
underhållna hus och broar.

     I Litauen åkte de först till Klaipeda. De 
promenerade till ryska gränsen mot Kalinin-
grad och tittade på badstranden. Bland sand-
dynorna fanns ett solur som hade slagit sönder 
av oväder. Det fanns bara halva stenen kvar.
    Strax norr om Vilnius ligger Europas Geo-
grafiska mittpunkt. Den bestod av alla EU-flag-
gor och en obelisk med stjärnor på toppen. På 
Citycampingen i Vilnius kom de som första 
gäster för säsongen. Gamla sta´n i Vilnius har 
gott om kyrkor och uteserveringar. De letade 
reda på bron med alla hänglås som skulle sym-
bolisera den eviga kärleken. Det var en fin dag 
med strålande sol och mycket varmt.

   I Guras Park utanför Druskinskai finns 
många statyer från sovjettidens ledare och 
kända personer. En privatperson har samlat 
ihop dem från olika håll i landet.

    När de for vidare mot Warszava var det 
helgdag i Polen. De åkte genom det polska 
landskapet och passerade den ena byn efter 
den andra. De såg många finklädda personer 
som var på väg till olika festligheter. Det var 
någon slags katolsk festlighet som firades. I 
Warszava gick de utefter Kungliga gatan och 
gamla stan med stadsmursporten. 

    På vägen mellan Warszawa och Krakow 
var landskapet först platt med många bär- och 
fruktodlingar innan det övergick i mer kupe-
rad teräng med sädesfält. Vallmoblommor 
blommade på stora fält och var mycket vackra. 
Vägen var bitvis väldigt dålig med djupa spår 
som var för breda att åka i. Besöket i saltgru-
van Wieliczka tog ungefär två timmar och de 

Christina vid Korskullen

I Guras Park utanför Druskinskai fanns 
en lång rad skulpturer av sovjettidens 
ledare

Olof Palmes morföräldrars hem som nu är Skangali barnhem
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Bilder samt texunderlag Bertil och Christina Käll 
(363)

tyckte att den var ganska intressant och imponerande men 
inte gick att jämföra med Postonjagrottorna i Slovenien. 

    På vägen mellan Krakow och Zakopane var det mycket 
mötande trafik och kö i stort sett hela vägen. I Zakopane 
var det stor kommers med diverse handarbeten och träsni-
derier, mycket skinnkläder och kohudar. En färd upp med 
linbanan gav en fantastisk utsikt.

    Besöktet i Auschwitz blev minnesrikt. Det var förskräck-
ligt att gå där och se rester efter människors olika tillhörighe-
ter och tänka på hur de behandlades. En man som var där 
samtidigt började gråta och var tvungen att gå ut igen. De 
orkade inte fortsätta till Birkenau.

     De fortsatte sedan först mot Wraclaw och sedan till 
Zielona Gora. Där fanns en camping i samband med ett 
hotell där de blev vaktade av en person med hund. Färden 
fortsatte sedan mot Stettin. Många vägavsnitt var dåliga med 
djupa spår och dåliga beläggningar som gjorde det jobbigt att 
köra. Dessutom körde många polacker som dårar. Omkör-
ning vid möte verkade vara rutin. Runt vägen mellan Stettin 
och Wismar fanns stora fält med olika sädesslag. Det var 
mest slättland men också kuperat. Efter att ha kört runt i 
Stettin for de vidare. Vägen gick genom den ena byn efter 
den andra. En del var mysiga och mycket fina medan andra 
var gråa och intetsägande. I Wismar gjorde de en rundvand-
ring bland gamla hus. Från Wismar for man sedan vidare 
över Danmark och Helsingör till Helsingborg och Råå 
camping.

     Det här var verkligen en mycket intressant och spän-
nande resa tycker Bertil och Christina. De träffade många 
hjälpsamma och trevliga människor men vägarna var dåliga 
och standarden på campingarna var låg. ”Nu fortsätter vi 
mot nya spännande mål.” Säger de som älskar att resa och 
gärna söker sig till nya platser där inte så många varit förut.

Besöket i Auschwitz gjorde 
ett djupt intryck på Bertil 
och Christina. Här står 
Christina utanför porten till 
Auschwitz. Den berömda 
skylten sitter fortfarande 
kvar. Den stals ju seder-
mera.

Skidbacken i Zakopane kommer säkert många 
ihåg
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Kukkolaforsen- sikens och bastuns rike

     Kukkolaforsen är den mest 
kända forsen i Torneälven. Den är 
3 500 meter lång och har en fallhöjd 
på ca 13,8 meter. Älven var tidigare 
en färdled och man flottade timmer 
här. Nu har allt detta upphört. Kvar 
finns ett fiskeläge med räkbodar, 
kvarnar och sågverk. Här finns också 
ett fiskemuseum.

   Torneälv är gränsälv mellan Sve-
rige och Finland. Själva Kukkolafor-
sen bildades genom landhöjningen. 
Sommartid håvar man sik ur älven 
och sikfesten vid Kukkolaforsen 
har anor från medeltiden. Den 
infaller traditionsenligt helgen efter 
Jakobsdagen. Då börjar älvsiken sin 
vandring från havet upp i Torne älv. 
Sikens vandring i älven är mycket 
tidsbunden vilket är unikt.

   Sikfisket i Kukkolaforsen är inte 
vilket fiske som helst. Man använder 
en helt unik metod med långskaftad 
håv, som har anor från 1500-talet. 
Samma metod finns i Amazonfloden 
i Brasilien.

   Själva Tornedalen är en gammal 
bygd med jordbruk och boskaps-
skötsel. I fiskemuseet kan man se 
skildringar av hur det var förr. 

   Vid Kukkolaforsen finns en 
konferens och campinganläggning 
som är väl värt ett besök. Campingen 
har en fin äkta bastu som man bör 
prova. Här finns möjlighet att köpa 
fisk i olika former. Man kan också 
få pröva på att fånga fisken själv och 
sedan grilla den. Också forsränning, 
skotersafari och mycket annat finns 
på programmet beroende på vilken 
årstid man besöker campingen. 
Campingen har ett bra servicehus 
och stugor för uthyrning.

   Kukkolaforsen ligger 14 km norr 
om Haparande. Man far vägen mot 
Övertorneå.

   Om du far norrut och passerar 
Luleå kan du passa på att göra en 
tur med turbåten till Junkön, strax 
utanför Luleå. Där planerar vi en 
utställning av akvareller och foton i 
sommar.

                    Britt-Marie R
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kan behålla sin kapacitet under lång 
tid. Men varje urladdning innebär ett 
visst slitage på det aktiva materialet 
vilket i sin tur medför att batteri-
ets elektriska prestationsförmåga 
försämras. Med tiden behöver det 
bytas ut.

Batteriets livslängd
    Man brukar räkna med att ett 
batteri i normalfallet har en livslängd 
av ca fem år men stora variatio-
ner kan förekomma beroende på 
användningssätt. Om t ex ett batteri 
lämnas i delvis urladdat tillstånd med 
hög svavelsyrakoncentration i botten 
på cellerna så kommer de kemiska 
föreningar som bildats vid urladd-
ningen att få en förändrad kristall-
struktur. Det innebär i sin tur att det 
blir svårt att ladda upp batteriet igen. 
Batterierna sulfaterar efter hand och 
det är ett bestående tillstånd som 
innebär att batterierna fördärvas. 
Om ett batteri står urladdat under en 
lång tid växer kristallerna av blysulfat 
så mycket att batteriet rostar och inte 
kan användas mer.

   Ju varmare det är omkring batte-
rier desto mer ökar självurladdning-
en. Det kräver i sin tur kompensa-
tion. Det innebär också att ett batteri 
klarar sig längre i kyligare klimat. Ett 
batteri som kan lagras i 4 månader i 
+20 C kan lagras i ca 16 månader i 
+-0 C. Samtidigt tar ett batteri emot 
laddning sämre när det är kallt. Ett 
fulladdat batteri fryser vid -67 C 
medan ett urladdat fryser vid -7 C. 
Därför är det mycket viktigt att ladda 
ett batteri när det ställs undan för 
förvaring. Det ska aldrig lagras under 
12,4 volt. Man bör heller inte ladda 
ur ett batteri mer än 50 %. 

    När ett batteri är urladdat tar det 
inte emot hög ström lika lätt. Det 
kan verka som att batteriet tar emot 
ström men laddningen sker då bara 
på ytan av plattorna. Det gör att bat-
teriet inte blir riktigt uppladdat. För 
att lösa det måste batteriet laddas 
med låg ström under lång tid, vilket 
betyder upp till två-fyra dygn.

    Ett batteri klarar sig längre om 
man ser till att det hålls fulladdat 
som mycket som möjligt. Ett start-
batteri behöver laddning hela tiden 

    För många är batterierna ett mys-
terium. Samtidigt måste de fungera 
för att man ska få en bra tillvaro 
när man vistas i husbilen. Man kan 
gott säga att batterierna är husbilens 
hjärta. De gör att motorn startar och 
att lyse och TV fungerar. På något 
sätt förutsätter vi att de ska fungera 
men tyvärr är så inte alltid fallet. Och 
de måste skötas om.

Hur fungerar ett batteri?
   Ett batteri består av ett antal 
seriekopplade celler som i fulladdat 
tillstånd har en vilospänning på 12,72 
volt. Batterierna förmåga att lagra 
ström brukar anges dels med kapa-
citet i Ah – amperetimmar och dels 
med köldstartströmmen i A – am-
pere som mäts vid -18 grader. Bägge 
storheterna finns angivna på etiket-
ten. Det finns möjlighet att konstru-
era batterier med prioritet åt det ena 
eller andra av dessa storheter.

   När batteriet ansluts till en yttre 
krets startar en kemisk reaktion inuti 
cellerna och ger upphov till elektrisk 
ström i den yttre kretsen. Batteriet 
laddas ur. Under urladdningen 
binder de kemiska föreningarna i 
elektroderna svavelsyra som finns i 
elektrolyten till sig. Svavelsyran för-
brukas och elektrolyten blir alltmer 
utspädd allteftersom urladdningen 
pågår. Batteriets laddningstillstånd 
kan bestämmas genom att mäta 
elektrolytens (batterivätskans) täthet, 
densitet.

    Den reaktion som sker vid 
urladdning kan vändas. Det inne-
bär att man kan driva en ström i 
motsatt riktning och då återbildas 
de ursprungliga föreningarna. Det 
innebär att batteriet laddas upp igen 
Vid återladdning återbildas praktiskt 
taget 100 % av de föreningar som 
bildades vid urladdningen. Batteriet 

Batterier – husbilens hjärta
Teknik
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medan ett förbrukningsbatteri tål 
att laddas ur. Ett vanligt förbruk-
ningsbatteri tål att laddas ur till 50 % 
medan ett gel- och AGM-batteri tål 
urladdning till 80 %.

Välj rätt batteri…
    Det finns olika typer av batterier 
som också ska skötas på olika sätt.

    Vi kan urskilja följande typer av 
batterier:
1. Öppna bly/syra batterier 
2. Sk underhållsfria bly-
 batterier
3. AGM-batterier 
4. Gel-batterier

Öppna bly/syrabatterier
    Öppna blybatterier behöver 
påfyllnad av batterivattet med jämna 
mellanrum. Det är viktigt att kontrol-
lera nivån. Dessa batterier känns 
igen på att man utan verktyg kan 
skruva av locken till varje cell på bat-
teriet. Syranivån på öppna batterier 
ska alltid ligga mellan 5 -10 mm över 
blyplattorna. Dessa batterier finns 
både som start- och förbrukningsbat-
terier.

Underhållsfria blybatterier
     I underhållsfria blybatterier 
förångas vätskan och rinner sedan 
tillbaka. De behöver i princip inte 

fyllas på. Motorbatterierna är i 
regel s k underhållsfria blybatterier. 
Startbatterier är konstruerade för 
att kunna avge mycket ström under 
kort tid. Det är viktigt men innebär 
samtidigt att de inte kan användas 
som förbrukningsbatterier eftersom 
det klarar färre djupurladdningar. 
Startbatterierna kontrolleras i regel 
i samband med service av motorn. 
Ett s k underhållsfritt batteri är trasigt 
om man behöver fylla på vätska. Ty-
värr händer det att startbatterier kan 
lägga av helt plötsligt. Spänningen i 
ett fulladdat batteri är 12,72 volt

AGM-batterier
   I de s k AGM batterierna finns 
ingen fri flytande elektrolyt utan den 
är uppsugen i mikroporösa glasfi-
berseparatorer. AGM-batterier finns 
både som startbatteri och förbru-
karbatteri. Batteriets spänning är vid 
fulladdat 12,72 volt och helt urladdat 
12,0 volt. En speciell typ av regula-
tor behövs alt behöver man ändra 
inställningen på regulatorn. Detta 
batteri kräver högre laddspänning. 
Tål laddspänning upp till 15 volt.
Fördelen med AGM batterier är bl 
a att de har låg självurladdningsgrad. 
(Laddas med max 20% av kapacite-
ten, gäller alla bly/syra batteri, annars 
kort livslängd). De är dessutom 
extremt vibrationståliga och kan an-
vändas liggande. Bland nackdelarna 

kan nämnas att de har högt pris och 
högre vikt i förhållande till kapacitet 
samt behöver noggrann kontroll av 
laddningsspänning. Nya husbilar 
levereras i regel med AGM-batterier 
i bodelen

Gelbatterier
    I gelbatterierna är elektrolyten 
bunden i en geléartad massa. Bat-
teriet spänning vid fulladdat är 12,72 
volt och helt urladdat 12,0 volt. 
Batteriet är känsligt mot överladd-
ning och behöver en speciell typ av 
regulator eller att inställningen på 
regulatorn ändras.
För- och nackdelar med gel-batterier 
är ungefär som för AGM-batteier. 
Gelbatterier kräver i regel längre 
uppladdningstid än AGM-batterier. 
Laddningsströmmen måste vara mel-
lan 14,2 – 14,4 volt.
Gel-batterier finns bara som förbruk-
ningsbatteri.

Förbrukningsbatterier i bo-
delen
    Om du har flera batterier i 
bodelen måste de vara av samma 
sort och helst lika gamla. Batterierna 
parallellkopplas och det innebär att 
de fungerar som kommunicerande 
kärl, dvs de utjämnar spänningen 
och kapaciteten mellan varandra. Se 
också till att e-boxen är rätt inställd 
för de batterier som du valt.

    Hur mycket batterier du behö-
ver beror på hur mycket ström du 
använder. Du kan själv räkna ut hur 
mycket som behövs. Räkna först ut 
hur mycket ström i amperetimmar 
som varje apparat kräver. Exempel-
vis har du belysning som är sam-
manlagt på 24 Watt, 12 volt och som 
används i 5 timmar. Då behöver 
du 10 amperetimmar för att klara 
detta. Tv, digitalbox m m förbrukar 
betydligt mer.

               Britt-Marie R
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fogar en bilaga till kontraktet, om det 
inte finns plats på kontraktet för att få 
med all information.

Garantier
   Det har funnits vissa oklarheter be-
träffande garantierna:
Bürstner Sverige: Vid leverans från 
fabriken i Tyskland till återförsäljaren 
i Sverige gäller att klagomål (skador) 
på levererad bil måste ske av återför-
säljaren inom åtta dagar. Det innebär 
i sin tur att den som köper bilen ska 
reklamera eventuella skador vid leve-
ranstillfället.

   Alla garantier hanteras via Bürstner 
Sverige AB. På nya bilar finns två års 
fabriksgaranti med tre års förlängning 
via Solid försäkring (fr o m årsmodell 
2009), fem års täthetsgaranti mot in-
kommande fukt samt tre års vagnska-

Kontakten mellan säljare och 
verkstad
   Det finns kunder som har klagat på 
att överenskommelsen med säljaren 
inte fungerat när bilen har levererats:
Bürstner Sverige: Det är säljarens 
ansvar att bilen levereras som det 
står i kontraktet. Det innebär också 
att det som inte står i kontraktet inte 
heller finns med vid leverans. Därför 
finns det ett ansvar också hos köpa-
ren att kontrollera att allt man kom-
mit överens om vid köpet verkligen 
står med i kontraktet. Om Du som 
köpare enbart träffar ett muntligt avtal 
med säljaren finns risken att inte in-
formationen kommer fram till verk-
staden, och det innebär i sin tur att 
verkstaden inte gör någon åtgärd. Vi 
kommer att skärpa kraven hos samt-
liga återförsäljare att deras säljare bi-

   Vid flera av våra klubbmöten har 
medlemmar tagit upp klagomål som 
gällt vissa återförsäljare och deras sätt 
att hantera relationer till sina kunder. 
Styrelsen uppdrog därför till ordfö-
randen och klubbens tekniske ansva-
rige att diskutera detta med generala-
genten, Bürstner Sverige AB. Vid ett 
möte mellan Pälle Bergfoth, Åke Piel 
samt Jörgen Carlsson och Anders Ek-
man från Bürstner Sverige AB togs de 
frågor upp som varit aktuella. Vi valde 
att diskutera dem mer principiellt ef-
tersom varje kund måste ta upp sin 
egen situation. Det finns ofta mycket 
individuella variationer.

   Diskussionen var mycket positiv 
och man bestämde att ha denna typ 
av diskussioner varje år.

   I det följande kan du se vad som 
togs upp och vilka svar vi fick:

Bürstner lyssnar på klubben 
       - förstärker verkstadsdelen

Teknik
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deförsäkring. Fuktgarantin gäller såle-
des bara fukt som tränger in utifrån 
och för att fuktgarantin ska vara gäl-
lande måste kunden lämna in bilen 
en gång per år hos en auktoriserad 
Bürstner serviceverkstad för kontroll. 
Fuktproblem som kommer inifrån 
såsom invändigt läckage måste hante-
ras via försäkringen. På bilar som säljs 
från och med 2010 finns också tre års 
vägassistans.

   Under garantitiden ska alla garan-
tifrågor gå via någon av Bürstner Sve-
riges auktoriserade verkstäder, alltså 
inte direkt till Bürstner Sverige AB. 
Det är verkstadens sak att anmäla en 
garantireklamation. Sedan kan verk-
staden eller Bürstner Sverige AB 
hänvisa till annan verkstad för åtgärd. 
Motorer ska servas på auktoriserad 
verkstad. Där är bl a Östgöta Cam-
ping i Mantorp auktoriserad för Fiat.
Garantifrågor på ex kylskåp hanteras 
i praktiken av Elektroservice och Do-
metic men kunden ska alltid väcka 
frågan via sin närmsta auktoriserade 
verkstad för att få hänvisning till rätt 
verkstad. Det innebär också att de 
som bor långt från auktoriserad verk-
stad, i enstaka fall kan få hänvisning 
till en närmare verkstad efter godkän-
nande av Bürstner Sverige AB.

Leveranstider
   Några har klagat på leveranstider 
och framför allt att det har funnits 
oklara besked:

Bürstner Sverige: Det är återför-
säljarens ansvar att kontakta kunden 
om det uppstår problem eller förse-
ning av en leverans. Uppgifter om 
en eventuell försening delges alltid 
återförsäljaren så fort information 
har nått Bürstner Sverige AB. Sedan 
åligger det återförsäljaren att meddela 
kunden.

Kontakt med verkstad
   Några har tagit upp att det har varit 
svårt att få kontakt med vissa service-
verkstäder och att få bekräftelse på 
verkstadstiden. Det har inte fungerat 
när man kommit till verkstaden.
Bürstner Sverige: De verkstäder 
som haft kapacitetsproblem har an-
ställt mer personal för att klara upp 
situationen. Vissa har också infört 
nya datasystem som innebär att kun-
den ska kunna få en bekräftelse per 
mail eller sms på beställd verkstads-
tid. Berörda verkstäder är medvetna 
om problemet med för lite personal. 
Sedan är det ett särskilt problem att 
arbetstoppar är säsongsbetonade och 
att det är svårt att klara av högsäsong-
er på ett bra sätt.

   Ett problem som ibland uppstår är 
att kunder t ex har beställt en täthets-
kontroll. När kunden sedan kommer 
har de med sig en lista på en rad ytter-
ligare punkter som de vill ha åtgärda-
de. Den ursprungliga verkstadstiden 
är beräknad efter vad som är beställt. 
Gör verkstaden också övriga begärda 

åtgärder samtidigt så innebär det att 
andra kunder får vänta. Därför är det 
otroligt viktigt att kunder beställer allt 
vad man vill ha gjort redan innan man 
kommer till verkstaden. Då skulle det 
fungera bättre för alla parter.

Reservdelar
   Kunden kan köpa sina reservdelar 
och tillbehör hos vilken återförsäljare 
han så önskar. Man kan också välja 
att köpa sina reservdelar i Mantorp 
där reservdelslagret är lokaliserat, 
och då hos Östgöta Camping. Dock 
kan inte ÖC skicka ut reservdelar 
till enskilda kunder utan att kunden 
betalar fraktkostnaden. Därför är det 
Bürstner Sverige AB:s rekommen-
dation att varan beställs/köps/hämtas 
hos närmasta Bürstner återförsäljare. 
Detta av kapacitetsskäl för återförsäl-
jaren och kostnadsskäl för kunden.

Speciell information
   Ett observandum: Fiat original 
avgassystem passar inte på Fiatbilar 
med Alko-chassi. Man måste vända 
sig direkt till Alko för att få ett nytt 
avgassystem. Originalsystemet fung-
erar inte.

              Britt-Marie R
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M/S Polonia och M/S Skania.
Det kan vara ett bra alternativ för den som vill resa till 
Tyskland.
Rabatten gäller för Husbil
Ange alltid medlemsnummer i BHC och visa upp 
medlemskortet med gällande årsmärke vid bokning el-
ler köp av biljett vid terminalen. Rabatten gäller på alla 
officiella priser och ett ekipage per medlemskort och 
resa. Rabatten gäller inte hytter och specialerbjudan-
den. www.unityline.se, tel +46 411 55 69 70, Färjeter-
minalen Ystad.

      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 timdebi-
teringen hos Östgöta Campings verkstäder.

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

Bäckagårds ställplats
Avfart 111 från E 4 utanför Linköping. Du kör mot 
Mantorp och svänger sedan mot Skäggetorp. Efter 400 
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

  

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

   Färjor
  TT-linjen erbjuder klubbens medlemmar 10 procent 
rabatt på ordinarie prislistor. Rabatten gäller 1/1– 15/6 och 
15/8 – 31/12 – 2010. För att kunna utnyttja denna rabatt 
skall agentnummer 679542 samt medlemsnummer i klub-
ben anges vid bokning. Rabatten gäller endast vid kontant 
betalning samt inte för paketresor och måltider. (framför-
handlat av Jörgen Carlsson Östgöta Camping)
www.ttline.com, tel 0410-56200

Eckerölinjen
Har låga priser för husbilar på udda tider. www.eckerolin-
jen.se tel 0175-25800

Unity Line AB
Unity Line AB lämnar 10 % rabatt på ordinarie priser till 
medlemmar i Bürstner Husbils Club perioden 20100101-
20110131.
Gäller för färjetrafiken Ystad - Swinoujschie (Polen)  med 

Medlemsrabatter och tips
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Mantorp vid Östgöta Camping
Ställplatsen har tillgång till toalett, dusch och tvättmöjlig-
het 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 vän-
ster vid skylt Skälåker. Efter 50 m sväng vänster igen 
mot Skärgårdskrogen.
Kostnad 50 kronor samt 20 kronor för el.
Restauranten har fullständiga rättigheter.

Vega baren Ställplats
Ligger vid Söderby på Nynäsvägen 8 (gamla Nynäsvä-
gen) mellan avfarterna Länna och Handen. Åk av där 
det passar och ta den lokala pazrallella vägen väster om 
motorväg 73. 
Bra för den som ska passa färjan till/från Gotland.
Sveriges äldsta hamburgerbar.
Kostnad 50 kronor samt  20 kronor för el.

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, 
tillgång 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.

Breviks camping
Campingen ligger vid väg 195 ca 9 km söder om Karls-
borg mot Hjo.
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. Erbjuder 20 
% rabatt till klubbens medlemmar för platser vid älven 
utan el.
Tel 0951-41180

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

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

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

Gasoldepån i Svartvik
6 km söder om Sundsvall. Tel 060-560066, 070-6471757

Gas & Gasolmästarna AB
August Barks. g. 7, 42132 Västra Frölunda, tel 031-
455045

Linköping ÖP Energi
Norra Stånggatan 13, 582 73 Linköping, in på gården, tel 
013-314470
Byte av  P 11 och pk 10 -  220 kronor. Tankbara flaskor 
10 kr litern.

Åhus gas
Dagspriser.  De är lägst för de som kan tanka gasol på 
tankbara flaskor. Tel 073-6212051
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Särskilda erbjudanden från Östgöta Camping till klubbmedlemmar
Erbjudandena gäller endast i Mantorp och Svedala till nästa nummer av tidningen. Reservation för ev slutförsälj-
ning.

Nivåklossar Level UP 2p, Art.nr: C16-03. Ordinarie pris: 260:-. Specialpris: 30 % rabatt = 182:-

Toalettpapper Aqua Soft 4-pack. Art.nr K09-99/1. Ord.pris: 45:-. Specialpris: 25 % rabatt = 34:-

Aqua Kem Green 1,5 l. Tankvätska Toalett. Art.nr K09-14/1. Ord.pris: 152:-. Special: 25 % rabatt = 114:-

Fönsterskrapa. Art.nr 573033. Ord.pris: 49:-. Special: 25 % rabatt = 37:-



                                    Information från generalagenten.

   Vintern verkar ha bestämt sig för att stanna, men trots detta har intresset och försäljningen varit mycket 
positiv årets första månader hos våra återförsäljare ute i landet!
Nu stundar det aktiviteter så gott som varje helg hos respektive återförsäljare, med bl.a premiärvisningen av 
Bürstner I 810 G Elegance, som kom till våra handlare under januari månad.
Östgöta Camping gruppens anläggning i Upplands Väsby har sedan december ny ägare.
Det är Eljas Motor i Borlänge med Fredrik Eljas i spetsen som kommer sköta driften av den fina anlägg-
ningen med hjälp av platschefen Tage Lindström och hans personal.

   Eljas Motor i Borlänge bygger även ut sin nuvarande anläggning, vilket betyder dubblerad yta under tak, 
med ny verkstad och utställningshall.
Likaså kommer FJ:s Husvagnscenter i Falkenberg att bygga nya och ca 4000 kvm stora lokaler.
Detta för att möta den ökande efterfrågan på både verkstad och försäljningssidan.
Bygget planeras vara färdigt under senhösten 2010.

   Även BW husvagn & husbil i Örnsköldsvik flyttar till större lokaler, och invigning är planerad till v.11!

   Som flera av er uppmärksammat så var Bürstner representerat i Rally Sweden, den svenska VM deltäv-
lingen i rally. Detta med Let´s Dance vinnaren och världens starkaste man Magnus Samuelsson som förare 
och Bürstner Sveriges egen Jörgen Carlsson som Co-driver, och med Fredrik Eljas som teamchef.
Trots febersjuk förare så placerade sig ekipaget på en helt godkänd 36:e plats, av 91 startande (ca 50 i mål).
Teamet är också initiativtagare till en insamlig för katastrofen på Haiti, något som uppmärksammades av 
bl.a TV 4. Vill du också ge ett bidrag, bankgirokonto 496-0357 eller IBAN SE0880000815629146750055, 
BIC: SWEDSESS. Alla insamlade medel går oavkortat till Haitis offer!

   För er som gillar golf, missa inte den årliga Bürstnergolfen!
Mera info finner ni på annan plats i tidningen, eller kontakta klubbens ”golfproffs” Åke Sterner.

   Vi på Bürstner Sverige vill också tacka för alla inskickade svar i samband med vår lilla ”undersökning” 
som genomfördes via julbrevet!
Vi har nästan drunknat i svar, vilket vi ser som positivt, och vi håller som bäst på att utvärdera alla dessa 
svar. Med hjälp av era svar hoppas vi kunna förbättra både oss och produkten.

   En mera omfattande kundundersökning kommer att ske till ett antal slumpvis utvalda kunder, under 
mars/april.
Vi hoppas att Ni kan ta er tid att svara på dessa frågor, då det är värdefullt för både oss och Bürstner att veta 
hur ni uppfattar ägandet och produkterna.
Ni kommer också inom kort att via vår hemsida kunna anmäla Er för ett nyhetsbrev, med erbjudanden, 
aktiviteter osv. 

   Vinnare av resan för 2 personer till Bürstnerfabriken i samband med julbrevet blev:
Karl-Gustav Jonsson 
Majorsgatan 14
573 41 Tranås 
Reg nr: WXD 575

Vi ber att få gratulera, och tacka för alla inskickade svar!
Vinnaren kommer att kontaktas inom kort.
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BHC-krysset nr 2-2010.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 juni.
Först öppnade rätta lösningen får 50 kronor insatt på sitt konto.
Vinnare av korsord nr 2-2009 blev Berndt Ivarsson (331)
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