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   Våren är här och många är redan 
ute på vägarna. I år blev inte vintern 
så svår i södra Sverige som den varit 
de senaste åren.Skönt tyckte vi som 
slapp att skotta snö. Men den som 
gillar att åka skidor kanske tycker 
annorlunda. 

   Våren är alltid förhoppningarnas 
tid. Man börjar planera för komman-
de resor och tankarna går till platser 
som man upplevt positivt. Det finns 
otroligt mycket nytt att upptäcka men 
kanske många av oss ändå återvänder 
till de platser vi trivts bäst på. Själva 
söker vi oss gärna till hamnar, där 
utvecklingen nu är positiv. Alltfler 
hamnplaner öppnas som ställplat-
ser för husbilar. En utveckling som 
vi hoppas fortsätter. Det ger också 
möjlighet att använda befintliga servi-
ceanläggningar som finns för båtlivet. 
Samtidigt finns det många som berät-
tar att båtlivet har stagnerat, ja till och 
med gått tillbaka. Då kanske det bara 
är bra om hamnarna kan få in pengar 
från husbilar istället.

   Vi hoppas att husbilar inte går mot 
samma utveckling som båtlivet där 
det har blivit allt svårare att sälja båda 
nya och begagnade båtar. Men fortfa-
rande verkar det finnas en marknad 
för husbilar. Däremot är risken stor 
att den kan förändras mot bakgrund 
av finanskriser och högre bränslepri-
ser. Mässan i Göteborg där Caravan 
Club hade engagerad sig har blivit in-
ställd för andra året i följd. Orsaken 
är att man inte fått tillräckligt med 

utställare. Det är bara att hoppas att 
den utvecklingen inte fortsätter.
Redan förra sommaren noterade vi 
att båda ställplatser och campingar 
var mycket belagda under högsä-
songen. Därför kan det finnas skäl 
att de som inte behöver åke under 
den värsta semestertiden väljer 
andra tider för sitt husbilsfaande. 
Kanske kan det också leda till att fler 
campingar håller öppet längre både 
under för- och eftersäsong. Annars 
vet vi av erfarenhet att det är svårt att 
hitta öppna campingplatser före 1 
maj eller efter 31 augusti. Synd.

   I det här numret berättar några av 
klubbens medlemmar hur det var att 
resa till Skottland med husbil. Intres-
sant. Kanske finns det fler som kan 
berätta om sina resor. Hör gärna av 
er till tidningen. 

   Vi har också med ett reportage 
från Nepal och gatubarnen där. 
Orsaken är att på teknikträffen kom-
mer att auktioneras ut servis-delar 
till förmån för gatubarn i Nepal. Ni 
som inte bjuder på auktionen kanske 
istället kan skänka en slant direkt till 
föreningen som driver verksamheten.

  Vi tar också upp frågor om bränsle-
snåla motorer och klubbens kontak-
ter med Bürstner Sverige. 

   Anmäl Dig gärna till någon av 
klubbträffarna det här året.
     Britt-Marie Rönnbäck

Något att tänka 
på....

Bilverkstad
   Någon gång behöver vi en verk-
stad. Det kan då finnas skäl att kolla 
kostnaden på reparationen. Det har 
visat sig att det kan skilja sig ganska 
mycket i pris mellan olika verkstäder. 
Så begär gärna offert.

Skatt på husbilar
   Från årsskiftet beskattas också 
husbilar efter koldioxidutsläpp som 
personbilar. Det gäller nya husbilar. 
Husbilarna är inte mätta utan man 
utgår från schablonmässiga beräk-
ningar. Gamla registrerade husbilar 
står kvar i det viktbaserade systemet.

Vinterdäck
   Idag gäller för personbilar upp till 
3,5 ton att man ska ha vinterdäck 
1 december till 31 mars. Dubb-
däcksförbud gäller från 15 april till 
1 oktober. För tyngre husbilar gäller 
att man ska ha minst ett mönsterdjup 
om 5 mm. Nu har transportstyrelsen 
föreslagit att också tunga fordon ska 
ha vinterdäck. Beslut har ännu inte 
fattats.
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Nytt År -
nya 
möjligheter



Pälles spalt som det är bäst före. Det är ju osannolikt att mjölken går att dricka 
01.55, men att den är  odrickbar kl. 01.56.
 Det är inte bara på livsmedel vi måste kolla datum. Vi har 
bilskatt, försäkringar, elräkning, vatten och sopor. Där blir man inte 
glad om inte pengarna kommer in i rätt tid.
 Ni medlemmar har ju också datum att pricka in. Det står ju 
att medlemsavgiften skall vara betald sista december.
 Eftersom det är jag som skickar ut påminnelsen, kan jag säga 
att  i år var det ca 180 stycken.
 Tänk om det varit husbilsskatten, då hade det varit 180 st 
Bürstner med  körförbud på, det hade inte blivit bra,
 Det är inte bara det att sista december är sista betalningsdag, 
utan man riskerar att ramla ur medlemsregistret som kommer med 
detta nummer av Rullan. 
 Nu närmar sig våren med stora steg och det är hög tid 
att anmäla sig till Teknikträffen i vår i Skåne, Sensommarträffen i 
Motala. Dessutom finns det platser kvar på Elmia. 
             Vi ser fram mot ett bra husbilsår med många trevliga träffar.
 Jag följer traditionen och skickar med två recept. Dessa två 
recept går utmärkt att göra i gasolugnen i husbilen.

 199 Pälle.

 

 Irmas Ris o Räkgratäng
 4 personer

 2 dl Okokt ris
 500 gr oskalade Räkor
 1 liten burk Skivade Champinjoner
 1 brk Tonfisk i vatten
 1 brk Campells Redd Cahmpinjonsoppa
 1, 5 dl Grädde
 Dill klippt
 Riven Ost
 Ev. Citronpeppar
 Koka riset enligt anvisning på paketet
 Skala räkorna
 Häll av vätskan från Champinjoner o Tonfisk
 Blanda samman allt med det färdigkokta riset
 Krydda med lite Citronpeppar efter smak
 Lägg i en smord ungsform
 Strö över den rivna osten.
 Sätt in i ugnen på ca 225 grader i ca 45 minuter
 Är man flera personer än 4 går den utmärkt att
           dubblera.
 Serveras med en grönsallad

 

 
Förfallodag

	 I vår värld har vi att kämpa mot en 
massa saker.
 Ta till exempel märkning av 
livsmedel, där kan man läsa Bäst före som 
inte är lika mycket skärpa på, som Sista 
förbrukningsdag, där är det definitivt. Man 
kan också se hur dags och vilket klockslag 
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Ugnsstekta Fiskfilèer

 5-6 portioner

 ca 750gr Fiskfilè av Torsk eller annan liknande fisk
 2 tsk Salt
 ca 1,5 dl Riven lagrad Ost
 0,5 dl Ströbröd
 1 dl Grädde + 1,5 dl Mjölk
 1-1,5 msk Smör eller margarin
 
 Sätt på ugnen ca 275 grader

 Lägg filèerna i en smord ugnssäker form
 Salta på fisken
 Blanda ost, ströbröd, grädde o mjölk. Ös blandningen
            över fisken.
 Klicka på fettet. Sätt in formen i mitten av ugnen och 
           stek i ca 20 minuter.
 Kolla att fisken är färdiga annars ta några minuter till, 
           beror på tjockleken på filèerna. 
 Ös fisken med blandningen några gånger under 
            stekningen. Späd ev. med mer mjölk eller grädde om
            det behövs under stekningen.

 Servers med pressad potatis och grönsaker.

 Smaklig måltid

 Välkommen med synpunkter...
   En klubb blir vad medlemmarna gör den till. Därför är det viktigt att få synpunkter på vilken verk-
samhet klubben ska ha. Hör därför gärna av Dig till någon i styrelsen om Du har idéer på vad klub-
ben ska ägna sig åt. Kanske kan det handla om nya typer av träffar eller andra saker som Du tycker är 
viktiga.
   Det är också snart dags för klubbens årsmöte. Det äger som vanligt rum på Elmia. Själva kallelsen 
hittar Du på nästa sida. Men redan nu bör Du kontakta valberedningen om Du har förslag på funktio-
närer i klubben. Eller om Du själv är intresserad av att arbeta för klubben. Valberedningen behöver 
hjälp så hör gärna av Dig med synpunkter.

Nya organisatio-
nen för mobil 
fritid.

   På klubbens förra årsmöte kom vi 
överens om att klubben skulle söka 
medlemsskap i den nya paraplyorga-
nisationen för mobil fritid. Riksför-
bundet Mobil Fritid eller RMF. 
Organisationen har idag 7 föreningar 
som medlemmar och ytterligare 
en ansökan ligger. Man skickar ut 
förnyad information till de föreningar 
som ännu inte anslutet sig. .

   Just nu arbetar man med att bli re-
missinstanser gentemot Transportsty-
relsen, Konsumentverket m fl samt 
att försöka utforma en hemsida.
Som tidigare informerats om har 
RMF sitt kansli hos Caravan Club.

5

Säkerhet
   En säkerhetsfråga är att aldrig köra 
bil när man är trött. Vi husbilsåkare 
har förmånen att kunna ha fika med 
oss. Stanna och njut av natur och allt 
vad som kan bjudas så snart Du kän-
ner Dig det minsta trött. Vandra runt 
och njut av omgivningen. Då blir 
också körandet säkrare.



Klubb-träffar under 2012
1. Idé- och teknikträff den 11 - 13 maj
   På idé- och teknikträffarna brukar vi delge varandra synpunkter på vad man kan göra med sin bil i form av olika 
förbättringar m m. Kanske diskutera problem som har uppstått och få del av andras synpunkter. Årets träff sker på 
Ringsjöstrands Camping, vid Ringsjön och Skåneleden. Adress Brovägen 2, Osbyholm.
Incheckning kan ske på fredagen från klockan 12.00. Utcheckning på söndagen senast kl 15.00. Vi räknar med att 
Anders Ekman från Bürstner Sverige AB kommer till träffen. I övrigt kommer vi att informera och diskutera säker-
hetsfrågor.

   Vi kommer att ha möjlighet att fukttesta Din bil. Är Du intresserad så tala om det i samband med anmälan.
Pris: 750:- per bil om två personer. Extra kostnad för ytterligare en person är 150:-. I priset ingår campingavgift, exkl 
el, samt tvårättesmeny med vatten och kaffe på restaurant på lördagen. Avgiften ska betalas in på klubbens plusgiro-
konto senast sista anmälningsdagen.
Anmälan senast den 20:e april till Leif Mårtensson(554), email: hi.life@spray.se, tel 0768-452513.

2. Kehl-resa den 25 - 29 juni
   Resan är fulltecknad och förberedelser pågår. Antalet deltagare har varit begränsat eftersom fabriken inte kan ta 
emot hur många som helst. Orsaken är att deltagarna körs med buss från campingen till olika besök. Gruppen kom-
mer att göra studiebesök på fabrikerna samt i Strassbourg. De som har fått plats finns angivna på klubbens hemsida 
på internet. Där finnas också vilka som står som reserv. Kan Du som fått plats inte åka - hör snabbt av Dig till kon-
taktpersonerna så kan en reserv åka i Ditt ställe.

3. Sensommarträff med klubbmästerskap den 24 - 26 augusti
   Vi träffas på Z-parkens Camping. Varamobaden i Motala. Adressen är Månvägen, 591 52 Motala. Vid Varamon 
finns ett stort insjöbad. Du far norr om Motala på riksväg 50 där skyltar visar vägen till Varamon.
På fredagen kan Du köra in efter klockan 13.00. Kaffe och smörgås serveras i klubblokalen men ta med Dig egen kaf-
femugg. På kvällen är det knytis med egen mat, underhållning och lotterier.

   På lördagen anordnas klubbmästerskapet på eftermiddagen. På kvällen serveras en buffé. Tag med egen dryck. 
Musik och lotterier samt lättare underhållning. Söndagsmorgonen inleds med en tipspromenad innan vi dricker kaffe 
och delar ut priser.
Kostnad: ca 500:- per bil och två personer. El ingår inte men finns att tillgå på de flesta platser.
Anmäl Dig snarast eftersom antalet platser är begränsat.
Anmälan till Tord och Maggan Sjöberg (434) senast den 1 juni. Email: tmsjoberg@spray.se, tel: 0141-50436, 0768-
159052. Avgiften betalas in på klubbens plusgirokonto senast sista anmälningsdagen. Förutom Tord och Maggan 
svarar Bernt och Berit Karlsson (711) samt Olle och Christina Johansson (136) för träffen.

4. Elmia den 6 - 9 september
   Det finns platser kvar på klubbens camping på Elmia. Om Du är intresserad - anmäl Dig snarast möjligt till Stig 
Högberg. Email: stighogb@telia.com. Tel 019294441, 073-3632474. Avgiften  8f30:- betalas in på klubbens plusgiro-
konto.

5. Golftävling den 25 maj på Vadstena GK
   Klubbmästerskapen avgörs liksom många år tidigare på Vadstena golfklubb. Det sker i samband med Husbilen 
Open den 25 maj med shot-gun-start kl.09.00. Du har chansen att ge förra årets mästare Bruno Jägerup och Carina 
Börs en match.
Anmälan kan göras till email: annalenaake@hotmail.com. Ange namn, golfid och medlemsnummer.
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                 Kallelse till årsmöte
    
                   Klubbens årsmöte äger rum lördagen den 8 september 2012 klockan 10.00
                     Plats: Rydbergssalen, Elmia, Jönköping. Salen kan nås utan mässbiljett.
                                 Samling/registrering utanför Rydbergssalen kl. 9.30

          Sedvanliga årsmötesförhandlingar. I samband med årsmötet ger vi aktuell information.

                I början av mötet har Du möjlighet att anmäla övriga frågor som tas upp sist.
                          Verksamhetsberättelse skickas ut med medlemsbrev i maj.         

6. Vårrally i Norrland den 8 - 10 juni
   Årets träff i norr blir i form av ett rally. Det börjar på Ansia Camping i Lycksele fredagen den 8 juni då deltagarna 
samlas kl 11.00 för en genomgång. Kl 12.00 sker sedan avfärd mot Kristineberg. På eftermiddagen stannar gruppen 
vid Mårdseleforsen för ett besök samt eftermiddagsfika (medtag fikakorg med tilltugg). Kaffe/the tillagas vid en öppen 
eld på en av öarna. Vid ankomst till Kristineberg fricampar gruppen med knytis på kvällen.

   På lördagen körs gruppen till underjordskyrkan för guidning. Tid för fika finns i gruvan. Efter lunch sker avfärd 
till Adak där gruppen besöker Adak-biografen med guidning och bildspel. Finns tid så sker ett besök i Elviramuseet. 
Därfter går resan till Örträsk för fricamping och knytis.

   På söndagen besöker gruppen Linbanan och får information för en upplevelseresa längst linbanan till Mensträsk. 
Det går att beställa lunchkorg för ca 100 kr eller ta med en egen som intas under färden. På eftermiddagen bryter vi 
upp gruppen.
Beräknad kostnad är ca 630 kr per person som betalas på plats.
Anmälan så snart som möjligt och senast 1 maj till Ann Britt Grundström, email: annbritt.grundstrom@oviknet.com, 
tel: 0663-10160, 073-8046835. Deltagarantalet är begränsat - därför gäller först till kvarn.

Återstående mässor
Turmässan, Svenska Mässan i Göteborg den 22 - 25 mars
Stora Nolia, Piteå 4 - 12 augusti

Holiday Caravan Meet på Svenska Mässan i Göteborg är inställd.

Breviks camping
Breviks camping, som drivs av medlemmarna Carin och Staffan Aager har loppis den 5 maj och kör-övning för tjejer 
den 12 maj och 2 juni. Platser finns kvar den 2 juni. Kontakta Breviks camping direkt.
Hemsida: www.brevikscamping.se
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Skottland - för den som älskar
       Whisky och natur

   Roland och Lisbeth Ahl (527) 
bestämde sig tidigt att förra somma-
ren skulle de åka till Skottland. Och 
Lars och Lillemor Stenmark ( 773) 
hakade på. Det blev en intressant 
och givande resa. Så här berättar de:

   Vi startade i början av augusti från 
vägverkets rastplats Lars Dufwa vid 
Osby där vi stämt träff. Det är en 
lugn och trevlig rastplats. Vi provian-
terade i Lybeck och for sedan vidare 
till en liten stad i sydvästra Tyskland 
där Lars och Lillemor visste att det 
fanns ett torg där man kunde över-
natta med husbilarna utan kostnad. 
Mot en avgift i en automat kunde vi 
tömma tankarna och fylla vattentan-
ken. Vi kunde också ta ut några sto-
lar och bord och få lite förfriskning 
innan vi startade en rundvandring i 
staden.

   Vi valde att åka över Atlandvallen 
genom Holland till Rotterdam och 
Hoek Van Hollan där vi tog färjan 
över till Harwich i England. När vi 
väntade på färjan övernattade vi på 
en camping alldeles i närheten av 
färjeläget.

   På förmiddagen åkte vi fram och 
ställdde oss i kö för att åka ombord 
på färjan som avgick 14.30. Den 
beräknade restiden var sju timmar. 
Vid utfarten såg vi att det fanns ett 
stort fritidsområde vid sidan om det 
långa hamninloppet där vi kunde 
ha frikampat. Efter att ha gått iland 
körde vi ca 50 km till en ställplats 
som Lasse hade hittat. Det var 
ganska svårt att hitta den även om vi 
hade koordinaterna. Det visade sig 
vara en pub ute i ingenstans som det 
kan vara i England. 

   Vårt mål var att komma upp till 
Edingburgh och stanna där några 
dagar, men det visade sig omöjligt 
att hitta någonstans där vi kunde stå 
med våra bilar. Alla campingar inom 
70-80 km var fullbokade och det 

Lars Dufvas rastplats utanför Osby där vi träffades

Liten stad i norra Tyskland
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Ölprovning på en Pub i Findhorn



var absolut förbjudet att frikampa 
på allmänna parkeringar. Så det var 
bara att åka vidare till en liten stad 
inåt landet där vi hittade en camping. 
Nästa dag åkte vi och besökte ett litet 
bränneri där vi blev guidade runt och 
i den turen ingick också provsmak-
ning.

   Vi fortsatta på väg A 90 som går ef-
ter Nordsjökusten norr ut där vi be-
sökte platsen där Sveriges mest köpta 
wiskey tillverkas. Den provsmakade 
vi där och fick också övernatta på 
deras bussparkering.

   Men vi var ju även tvungna att 
besöka Scotlands största bränneri, 
Grants. De har 10 st stora pannor 
och är stor leverantör av baswisky till 
ett flertal blendet sorter.

   Nästa anhalt på vägen var Royal 
Lochnagar. Det kungliga namnet 
kom av att det låg granne med eng-
elska kungahusets sommarresidens 
Bolmarow.

   Den natten låg vi på en camping 
några km söderut.

   När vi kom tillbaka efter besöket 
på bränneriet hade ett militärförband 
lite uppvisning i en park intill stans 
kyrka.

   Vi var också och tittade på en 
blomsterutställning som någon hade 
arrangerat. Färden gick vidare in i en 
stor nationalpark där vi passade på 
att ta en paus för att beskåda naturen 
med den blommande ljungen. Även 
om den inte just då var i full blom. 
Kaffet smakade utsökt. Vi hade ju 
svenskt med oss.

   Vid Loch Ness försökte vi spana 
efter sjöodjuret men det hjälpte inte 
hur mycket vi tittade.  Inget sjöodjur 
fanns i sikte.

   På vägen tillbaka ner mot Glasgow 
åkte vi utefter Caledonien Canal där 
vi är med när några båtar slussas.

   Vägen tillbaka gick genom Hol-
land där vi hittade en vacker camping 
invid en kanal i staden Geithorn, 
som sägs vara Hollands Venedig.

   I Lybeck åt vi en sista gemensam 
måltid efter en trevlig och intressant 
resa tillsammans.

Fotbad i Nordsjön

På väg in i Skottland
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Molnen ligger lågt vid CampingAchiindarroch nära Duror



   Det bästa med resan vav upplevel-
sen av naturen och att besöka destil-
lerier. Skottarna på campingplatserna 
var pratsamma och trevliga.

   Vägarna genom England var 
smala och gropiga med massor av 
rondeller. De minsta rondellerna 
var målade i gatan och ca 1 meter i 
diameter. När man kört några mil så 
vänjer man sig. Att köra på vänster 
sida gick också bra. Man behöver 
inte oroa sig.

   När vi kom till Skottland var 
många vägar smalare och gropigae än 
i England. Asfalten var sönderkörd 
och inte lagad. Luftfjädring i bilen 
hade varit bra. Vissa vägar var för 
små för att köra husbil på så det blev 
en del omvägar. Många vägar har 
träd och buskar som är klippta precis 
vid vägkanten och trafiken var ibland 
intensiv så det var trångt på vägen 
utan marginaler åt något håll. När vi 
åkte södrut tog vi motorvägen som 
var riktigt bra till skillnad mot det 
övriga vägsystemet.

Text och bild:
Roland och Lisbeth Ahl 
(527)
Lars och Lillemor Stenmark 
(773)

Caledonien Canal
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Säkerhet
Säkerhet är också att stuva bilen 
rätt. Tänk på att fördela tyngden 
över hjulaxlarna. Kolla att Du inte 
får övervikt. Samt sist men inte 
minst - se till att inget kan flyga 
runt i bilen under färd. Det gäller 
framför allt vid kraftiga inbroms-
ningar eller skarpa kurvor. Eller 
om Du mot all förmodan skulle 
krocka.

Vi har hittat ”Nessy” vid Loch Ness

Hamnen vid Bremerhafen



Håverud - akvedukten med många 
                     vägar

   I Håverud finns en mycket speciell akvedukt. Den 
skapades av den kände kanalbyggaren Nils Ericson. 
Markförhållandena var svåra och man kunde inte bygga 
en vanlig slussanläggning. Det berodde på att bergar-
terna var lösa, strömmen stark och stupen branta. Då 
kom Nils Ericson på den geniala idén att istället bygga 
en akvedukt. Den består av en fritt hängande bro, där 
vattnet leds i en 33,5 meter lång plåtränna ovanför for-
sen. Plåtarna är sammanfogade med 33 000 nitar och 
än har ingen nit behövt bytas ut. Bron byggdes på land 
och sköts sedan ut över forsen.

   Över vattenbron går en landsvägsbro och en järn-
vägsbro. Järnvägsbron byggdes klart 1925 och Vägbron 
är från 1987 då den ersatte en äldre liknande bro från 
1938. Bron fick utmärkelsen ”Vackra vägars pris 1992” 
av Vägverket.

   Akvedukten började byggas 1864 och färdigställdes 
1864. Den ingår i Dalslands kanal som börjar vid Köp-
mannebro vid Vänern. Hela kanalen är 254 km och 
har 31 slussar. Endast en mil är grävd medan resten är 
naturliga sjövägar.

   Intill akvedukten finns en liten camping med begrän-
sad service. Där finns också Dalslands Center, som är 
en näringslivsutställning för Dalsland. Utställningen 
startade på 1980-talet och finns i de gamla pappers-
brukslokalerna som blev tomma när pappersbruket 
flyttade till Åsensbruk på 70-talet.

   I utställningen visar både storföretag och hantverkare 
sina produkter i olika montrar. Där ordnas konstutställ-
ningar med anknytning till landskapet. Här finns också 
en turistbyrå.

   Kanalen trafikeras av flera olika rederier som erbjuder 
turer både enligt turlista och som charter. Kanalen är 
öppen för passagerarbåtstrafik under tiden 1 maj till 30 
september. Man kan göra rundturer i kombination med 
rälsbuss.

   I Håverud finns också ett Brasseri som är en fisk och 
skaldjursrestaurang samt ett rökeri med både varm- och 
kallrökt fisk.

   På kanalmuseet berättar man om barn, kvinnor och 
män som levt vid älvarna och sjöarna i och omkring 
Dalslands kanal. Museet har byggt upp autentiska miljöer 
som visar livet under olika epoker.
Håverud ingår i Melleruds kommun. 
Koordinater: 58 gr 48´20N, 12 gr 24´30E
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Nepal - landet 
i Himalayas skugga

   Bürstner AB har skänkt en service, 
Himla, som kommer att auktione-
ras ut på klubbens teknikträff i maj. 
Behållningen går till ett barnhem i 
Nepal där man tar hand om gatu-
barn.

   Marie Karlsson har tillsammans 
med sin sambo Andreas Holmberg 
arbetat i Nepal under ett år. Hon 
passade då på att besöka barnhem-
met och här berättar hon om sina 
upplevelser.

   Är Du intresserad kan Du gå in på 
www. gatubarnnepal.net så hittar Du 
mer information om detta behjär-
tansvärda projekt. Det har startats av 
en kvinna i Gävle, Eva Holmberg-
Tedert. Hon startade det efter att ha 
mött en budistisk munk i Nepal som 
undrade om hon inte kunde starta ett 
barnhem. Det drivs nu av en fören-
ing där man kan bli medlem. Skulle 
Du vilja skänka pengar till föreningen 
går det bra att sätta in dem på deas 
bankgiro 694-7857.
De finns också på Facebook med 
följande adress:
www.facebook.com/mes-
sages/636334710#!/
groups/190608784316659/

   I februari 2011 steg vi på planet 
som skulle ta oss till landet där vi 
skulle bo och jobba under ett års 
tid. Allt vi ägde var nedpackat och 
utspritt hos släkt och vänner och det 
var svårt att låta bli att tänka på vårt 
överflöd, alla överfyllda kartonger 
med prylar vi städad undan, när vi 
möttes av kontrasterna i Nepal. Visst, 
det finns rika med överflöd även här 
men skillnaderna mot Sverige blir 
väldigt påtagliga när saker vi tar för 
givet är en lyx här borta, till exempel 
rent vatten och elektricitet.

   Det finns otroligt mycket positivt 
att berätta om landet, de vänliga 
människorna, den storslagna naturen 
och den goda maten men landet 
visade också sina mörka sidor 
emellan åt. Den känsla av maktlöshet 
och obehag som innfinner sig när 
man på kvällen promenerar hemåt 
och passerar en grupp barn som 
fyller tomma mjölkpåsar med lim för 
att bli höga av ångorna. De är inte 
mer än 8-10 år gamla men har redan 
lärt sig att droger är det enklaste 
sättet att ignorera kyla och hunger 
och för att en stund glömma den lott 
i livet de fått tilldelad sig. 

   Många hemlösa barn håller till vid 
tempelområdet Pashupatinath. Här 
sker det dagligen kremeringar och 
släktingar till de döda strör småmynt 
kring bålet, mynt som barnen sedan 
letar efter i den smutsiga floden. 
Istället för att lägga de ihopsamlade 
slantarna på mat går de oftast till att 
införskaffa droger som tyvärr flödar 
ganska fritt i området. Det är mycket 
svårt att hjälpa barnen i stan – de vill 
oftast ha pengar, som går till droger. 
Många har utvecklat ett system med 
vissa ägare till små butiker, så att 
barnen tigger om något att äta, som 
kakor eller chipspåsar, som de sedan 
går och säljer tillbaka till butiken för 
att få pengar till droger. Butiksägaren 
tar en viss del av dessa pengar, och 
tjänar såklart på det. Det enda som 
man kan vara lite säker på att det 
faktiskt går till barnen är färdig mat, 
som en tallrik nudlar eller en mugg 
te, som inte går att sälja tillbaka. 

   För att hjälpa unga hemlösa 
flickor från att utnyttjas för trafficing 
startades nyligen ett barnhem 
en liten bit utanför Kathmandu. 
Barnhemmet i Gokarna startades i 
juli 2011, då det första barnet kom 
dit. Julius Yonzon, föreståndaren, var 
med från start.

Carina Larsson med Alisha

Karma, Rita, Pema, Alisha, Anisha, Manitha, Aliza
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    På barnhemmet bor just nu  7 
flickor men planen är att fördubbla 
antalet platser så snart som möjligt. 
Vi besökte barhemmet tillsammans 
med deras svenska volontär, Carina 
Larsson, och fick se lite hur de 
arbetade. Flickorna går i skola 6 
dagar i veckan och annan tid på 
barnhemmet fylls av sång, dans, 
lek och sagostunder. De hade 
faktiskt lärt sig ”Här kommer Pippi 
Långstrump” som de framförde 
galant utan att förstå ett enda ord 
av vad de sjöng. När den initiala 
blygheten släppt blev det sedan ett 
flertal dans och sångnummer.

   En del flickor har plockats direkt 
från gatan, andra har lämnats in 
av släktingar som inte kunde (eller 
ville!?) ta hand om dem själva. 
Föreståndaren, Julius, berättar att det 

händer att barnen rymmer tillbaka 
till sina gamla liv på gatan, särskilt 
om de är lite äldre när de kommer 
in. Det är viktigt att hitta dem innan 
de fastnat i drogberoende och skapat 
sig ett hem i gatugängen. Risken är 
annars stor att de saknar sin ”frihet” 
som de hade som gatubarn. På 
barnhemmet råder ändå en viss 
disciplin, det finns regler att följa och 
en skola att gå till. Det är svårt att 
förstå att dessa regler skapar frihet 
och att deras alternativ, ett liv på 
gatan med droger och prostitution är 
vad som egentligen begränsar livet. 
Julius berättade om en hjärtsjuk 
flicka de tagit hand om tidigare. De 
ordnade så att hon fick en operation 
och strax efter det rymde hon. 
De letade en längre tid och när 
de väl fann henne valde hon bort 
barnhemmet för att istället stanna där 
hon var, på gatan.

   Som tur är tillhör det ovanligheten, 
de flesta klarar av att bryta med det 
gamla livet och istället ta tillvara på 
möjligheten de har fått. De flickor 
vi mötte på barnhemmet hade ögon 
som lyste av glädje och livslust och 
det kändes som att de var medvetna 
om vilken tur de haft i jämförelse 
med deras vänner som fortfarande 
bor på gatan.

   Om du någon gång får chansen 
att åka till Nepal, ta den! Det är ett 
fantastiskt land och det är väldigt 
lätt att göra skillnad för andra 
människor. Låt dig luras lite av 
försäljarna, vad de vinner är betydligt 
mer än du förlorar. Om du träffar 
på tiggande barn, bjud dem på mat 
istället för pengar, chips eller kex (de 
har ett system där butikerna köper 
tillbaka oöppnade förpackningar 
från barnen). Köp gärna hantverk 
och sådant som är producerat i 
landet. Åk ut och bo i byarna istället 
för de flådiga hotellen inne i stan, 
ja det finns massor som hjälper till 
att lyfta landet. Du kan även stödja 
barnhemmets verksamhet genom 
gåvor så att fler flickor får möjlighet 
till ett bättre liv. För fler sätt att 
engagera dig och hjälpa till kan du 
kontakta den svenska föreningen 
Gatubarn i Nepal 
 Text o foto: 
Marie Karlsson               

Barnens extralärare Parbati
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Anisha och Manitha

Rita



Klubben träffar Bürstner Sverige 
   Representanter från klubben har åter träffat re-
presentanter från Bürstner Sverige AB och Östgöta 
Camping. Vi kom redan förra gången överens om 
att träffas med jämna mellanrum för att ta upp frågor 
som är intressanta för klubbens medlemmar. Den 
här träffen ägde rum i november förra året och kom-
mer att följas av ytterligare en träff under våren 2012.
Enligt vad som kom fram arbetar Bürstner ständigt 
med förbättringar. Kundmottagningen har varit en 
aktuell fråga. Här är det första att verkligen komma 
fram i växeln och där sker fortlöpande förbättringar. 
En ny platschef är anställd i Svedala och man upp-
lever att stämningen där är god. Ett mål är också att 
säljarna ska kunna de bilar man säljer. Därför får alla 
som arbetar på Bürstner Sverige AB praktisera en 
vecka i Tyskland inom sitt arbetsområde för att lära 
sig rutiner och se vad som kan förbättras hemma.

   Vi försäljningen strävar man efter tydlighet i 
avtalen. I Mantorp och Svedala, som ingår i Östgöta 
Camping-gruppen, finns nya avtal. Övriga återförsäl-
jare rekommenderas att använda sig av de avtalen.
Vidare kommer alla tillbehör att förses med vikt-
angivelser i katalogerna. Detta för att man inte ska 
beställa för tung bil. Alla nyregistrerade bilar får ett s 
k CoC dokument. Det är ett helfordonsgodkännande 
som anger netto och bruttovikt. Då ingår också alla 
fabriksmonterade tillbehör.

   När det gäller förseningar så ska säljarna meddela 
kunden om leveranstid så snart han/hon får besked 
om detta. Just nu är det lite förseningar på leveran-
serna. Man använder numera också båttransporter till 
Holmsund för bilar som ska levereras längre norrut.
Säljaren ska kontrollera det leveransprotokoll som 
ligger i bilen vid leverans från fabriken. Man måste 
hitta ev fel inom 8 dagar för att kunna anmärka på 
dem. Annars för återförsäljaren stå för kostnaden för 
att rätta till felet. I Mantorp gör man en checklista på 
alla nya fodon mot beställning. Man rekommenderar 
att också övriga återförsäljare gör likadant. Fordonet 

ska sedan leveranskontrolleras särskilt innan det lämnas till 
kund.

   Avsikten är att alla nya fordon ska demonstreras för kund 
på ett bra sätt. I Mantorp har man en särskild person som 
går igenom fordonet med kunden enligt ett särskilt schema. 
Detta rekommenderas också till övriga återförsäljare. Öst-
göta Camping har arbetat fram en pärm som ska ligga i for-
donet när det lämnas till kund. I den ingår en enkel instruk-
tion på handhavande av all utrustning och den har också 
hänvisningar på vad man kan få ytterligare information. En 
sådan pärm kommer också att följa med hyrbilarna.

   Bürstner Sveriga arberar med att kunden ska kontaktas 
efter leverans för att kontrollera att kunden är nöjd. Man 
arbetar också med att skicka ut påminnelser angående nöd-
vändig service för att garantier ska gälla.

   När det gäller service är det viktigt att påminna kunden 
om att man kan inte få åtgärdat mer än det som är beställt 
till servicetillfället.. Det beror på tidsåtgång och tillgång på 
reservdelar. Samtidigt framhålls att det är mycket lättare att 
få tid för service på hösten då arbetsbelastningen är lägre.
På sommaren kommer det att finnas en snabbverkstad i 
Mantorp. En verkstadsmekaniker kommer då att utföra 
snabba och enkla reparationer - inte service. Man får ta en 
kölapp och vänta på sin tur. Ingen års-service kommer att 
kunna göras under semesterperioden.

   Reservdelslagret har utökats. I Mantorp finns ett särskilt 
lager med reservdelar som är viktiga för att bilen ska gå att 
köra med. En särskild person ansvarar för detta. På Östgöta 
Camping går man igenom alla beställningar veckan före för 
att kontrollera att alla reservdelar som kan behövas finns 
hemma. Om något fattas meddelas kunden direkt. Vill 
man ha en reparation är det bra att ta en bild och skicka till 
verkstaden.

   Bürstner Sverige lovade att lämna information till alla 
återförsäljare om klubben. Man kommer också att skicka ut 
medlemsansökan till klubben tillsammans med garantibevi-
sen.
  Efter anteckningar av Leif Mårtensson

Frågan  är  om
ni  kan  räkna
ut  svaret ?

Ja,  räkna  på.
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Lösning på korsordet:

Klurigt 
kryss

Lösning se sid 17

Konstruktör
Kenneth Elfström 
(500)
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Framme vid platserna möts vi av en 
glatt vinkande Roland som visar var 
vi ska stå och hjälper oss att backa in 
på platsen. 

   Leffe Sjögren (226) och Roland 
Kemhagen (134) har återigen fixat 
fina platser på Mässcampen. Det är 
ganska blött ute på gräsytorna, så när 
man kommer med en tung bli (5 ton) 
är man glad för stenlagda platser så 
man inte kör fast i gräset. Dessutom 
är det en klar fördel att platserna är 
nära entrén till Mässan. 

   Leffe och Roland har haft hjälp 
av sin danske vän Knud till att ordna 
allt detta. Knud som på skoj har fått 
medlemsnummer 7777, ett num-
mer som han aldrig kommer att lära 
sig säga. Knud har dessutom ordnat 
med en manskapsvagn där vi alla kan 
samlas på kvällen och ha lite mysigt.

   När vi har installerat oss på platsen 
är det tid för att få lite mat i magen, 
(den vackra kroppen - kulmagen) 
måste underhållas. Efter detta bestyr 
går vi till vår vagn för lite samkväm.  
På torsdagskvällen är det bara 6 bilar 
som har anlänt. Det är Roland & 
Maud (134), Jonny & Vivianne (170), 
Bo-Inge & Monica (177), 
Leif & Ann-Marie (226), Roland & 
Lisbeth (527) och vi själva Leif & 
Lena (554). 

   Ute var det kallt och blåsigt, men 
i vagnen var stämningen hög och det 
var varm och skönt. 

   På fredagen öppnar mässan, så ef-
ter frukosten är det dax att gå in och 
kolla vad som finns att titta på. Det 
är ju en fritidsmässa och här finns 
verkligen allt som har med fritid att 
göra. Vi hittar montrar med: fritids-
resor, golf, Jakt-fiske & vildmark, tält, 
husvagnar, husbilar, tillbehör, mat, 
öl, snaps m.m. 

   Det är inte ofta man kan gå på en 
mässa och provsmaka öl och snaps, 
men det går bra här. När man går 
runt mellan montrarna behöver man 
varken vara hungrig eller törstig. 
Det finns dessutom restaurang och 
snabbmats kiosker om man vill ha 
mer mat i magen. Hela första dagen 
går ut till att orientera sig på mässan. 
När vi så småningom kommer ut till 
bilarna igen har även  de övriga bilar 
anslutit sig till gänget. De nytillkomna 
är: Lennart & Solgerd (137), Ken-
neth & Ing-Marie (500), Gunnar & 
Britt (552) samt danskarna Knud & 
Doris (7777). 

   Vid 19-tiden började vi samlas 
i vagnen igen. Det var varmt och 
skönt i vagnen på fredagskvällen, 
men denna kvällen fick vi stänga av 
värmen och öppna fönstret. Återigen 
var stämningen hög, skämten och 
vitsarna haglade mellan samtalen. 
Kenneth berättade att han hade läm-
nat ett korsord till rullan dagen innan 
men tagit med sig ett mindre korsor 
till oss att räkna ut. 

   Utan att skryta var det bara under-
tecknad som kunde lösa det, till detta 
kom det många kommentarer och 

   Det är torsdagen den 23 februari. 
Husbilen står på gatan packad och 
klar för avfärd. Vi knappar in kordi-
natera  56 gr 07’19’’N  09 gr 27’33’’E 
på navigatorn och startar vår resa 
söderut. Vårt mål är fritidsmässan 
utanför Herning i Danmark. 

   Till skillnad från de andra delta-
garna som har anmält sig till mäss-
san, tar vi inte färjan mellan Varberg 
– Grenå utan vi kör över broarna.
Tio minuter från bostaden kör vi 
först över Öresundsbron och sedan 
lite senare kör vi även över Stora 
Bältsbron. Båda broarna har jag an-
slutet till brokortet, så det går lätt och 
snabbt att köra över. Inga väntetider 
eller bokningstider som kan bli fel
Vägarna är fina och det var ganska 
lite trafik. Man ska undvika att köra 
förbi Köpenhamn under de vär-
sta rusningstiderna, för då blir det 
snabbt långa köer på motorvägen. 
När vi kör över Lilla Bältsbron har vi 
inte långt kvar till Herning.
Hela resan från Malmö till Herning 
avverkades på 6 timmar inklusive 
stopp för att handla, äta lunch och 
för att rasta Jasse (vår hund).

   Framme vid Mässcampen blev 
vi snabbt incheckade. I receptionen 
fick vi en kasse med informations-
blad och en karta som visade vart vi 
skulle köra för att komma till våra 
platser. 

Ferie for alle  2012
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förklaringar. Jag (som är halvdansk) 
fick dessutom medverka som tolk 
mellan svenskar och danskar. Knud 
och Doris hade lite svårt för norr-
länskan ibland.

   Lördagen förflöt enligt samma 
schema, men denna dag visste vi vart 
vi ville gå och kunde koncentrera 
oss på vad vi ville titta på och var vi 
skulle göra våra inköp. 

   Det blev både lite tillbehör samt 
lite att äta och dricka. 

   Stämningen i vagnen på lördags-
kvällen var inte sämre än kvällarna 
innan. 
Utanför blåste det med stormstyrka.
Men det var det ingen som märkte 
förrän det var läggdags. 

   Söndagen var sista mässdagen, allt 
roligt har ett slut, och som vanligt 
kommer det fina vädret när det är 
dags att bryta upp. 

   På morgonen innan alla skingrades 
togs det gruppfoto på alla som var 
med. 

   Alla var vi rörande överens om att  
återkomma till Ferie for alle. 
Därefter blev det kramkalas och alla 
gav sig av var och en till sitt. 

   Ett par bilar valde att stanna en 
natt till, innan de åkte hem, andra 
gick en runda till på mässan innan de 
körde lite senare på eftermiddagen.
Själva valde vi att köra efter lunchen, 
vi hade planerat att köra vidare till 
Flensburg i Tyskland. Men innan vi 
lämnade mässcampen var vi ett par 
som bestämde träff på kvällen. 
Vi var en dansk husvagn och 4 
svenska husbilar som träffades på 
Kollunds camping nere vid tyska 
gränsen.

   Men det är en helt annan historia.

       Leif Mårtensson 554.
 bilder: Leif Mårtensson 
och Kenneth Elfström

Restips - ställplatser
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 80 meter.
På ställplatsen finns vatten och några eluttag. Kostnad 50 kr samt 50 kr för el. 
Drivs av medlem 138 Ingemar Nordén.

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

Breviks camping
Campingen ligger vid väg 195 ca 9 km söder om Karlsborg mot Hjo. På cam-
pingen finns särskild ställplats för husbilar. Tel 0503-31110, 0733-162470
Drivs av medlem 291 Staffan och Carin Aager.
För ytterligare information se www.brevikscamping.se

 

16

Våra danska 
värdar Knud 
och Doris

Roland Kem-
hagen i en av 
montrarna



Smygehuk - sydligast i Sverige

   Smygehuk, Sveriges sydligaste 
udde, ligger närmare Berlin än 
Stockholm.

   På en skylt kan Du se att det är 
1581 km till Treriksröset, medan 
Moskva ligger 1489 km bort och 
Paris 1049 km bort. På ett ögonblick 
får man klart för sig att Sverige är 
otroligt långt och att närheten till 
Europa är påtaglig.

   Vi har seglat runt skånska kusten 
flera gånger och passrat utanför 
Smygehuks fyr. Nu kan man par-
kera husbilen på gräsplanen utanför 
Smygehamn och se hur båtarna drar 
förbi. 

   I Smygehuk har det bott männis-
kor sedan urminnes tider. I Smyge 

fiskeläge, som funnits här sedan 
1600-talet fanns 1877 16 fiskare. 
1962 fanns det omkring 35 fiskare 
med sju storbåtar. Idag finns här en 
gästhamn som inte är särskilt stor.

   Smygehuks fyr byggdes 1883 och 
är 17 meter hög. Den var släckt i 25 
år men tändes igen 2001 och vägle-
der nu de fritidsbåtar som dristar sig 
till att segla runt den skånska kusten.       
Ligger man i husbilen kan man se 
hur båtarna drar norrut eller västerut. 
Eftersom det finns strömmar i vattnet 
måste de hålla en bit från stranden.

   I området runt Smygehamn har 
man brutit kalk. Det började man 
med omkring 1860 och 1954 las 
verksamheten ned. Kalken användes 

till murbruk och till att vitmena hu-
sen samt mycket annat. Sammanlagt 
fanns här 10 ungnar för bränning. 
Nio av dem finns bevarade.

   Här finns ett gammal köpmans-
magasin som byggdes i början av 
1800-talet. Det var en av fyra han-
delsgårdar i trakten. Ryktet säger att 
magasinet används som smugglarnäs-
te under Napoleonkrigen. Numera 
finnns här en turisbyrå samt konst- 
och hantverksutställningar, café och 
mycket annat. Under sommaren har 
man olika arrangemang såsom lop-
pis, veteranbilsträffar mm. 

   På stranden kan du vandra på 
klappersten som vaskats fram ur 
berggrunden. Norr om hamnen 
finns ett kärr där orkideer såsom 
majnycklar och ängsnycklar trivs. 
Här kan du också hitta kräldjur 
såsom salamander och grodor m.fl. 
På strandängarna mellan Böste och 
hamnen finns en unik population av 
huggorm, som är fridlyst. Det är den 
enda kvarvarande populationen längs 
Skånes sydkust.
Servicen på parkeringen är begrän-
sad. Du kan varken räkna med el 
eller tömning av tankar. Om Du har 
tur finns det toaletter.

Frågan  är  om
ni  kan  räkna
ut  svaret ?

Ja,  räkna  på.

LITET
HUS

DJUR
MED

MJÖLK

EJ
FRISK

VILD
KATT

LITET
HUS

DJUR
MED

MJÖLK

EJ
FRISK 7 K
VILD
KATT L O

Lösning på korsordet:

Restips
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   Ibland verkar det som bränslepriserna stiger för 
varje dag. Många av oss undrar hur det ska sluta 
och om meningen är att vi ska sluta köra bil. Men 
så är inte fallet säger de som har makten. Visst 
behöver vi bilen. Men man måste köra mer miljö-
vänligt och använda bättre bränslen.
   Husbilar drivs idag för det mesta på diesel och 
många av oss har uppfattat det som ett mer miljö-
vänligt bränsle även om vissa säger motsatsen. Men 
vi måste också fråga oss om det inte kommer mo-
torer som drar mindra bränsle också för husbilar.
   Enligt Jörgen Fornander på Bürstner Sverige 
AB har Fiat länge hållt på med att utveckla en mer 
bränslesnål motor för husbilar. Den installeras nu 
på flertalet husbilar i Sverige. Från juni 2012 måste 
man ha en mer miljövänlig motor för att få regist-
rera husbilen i Sverige.

   Idag använder Fiat en motor som heter Euro 5. 
Den finns i flera olika versioner. Från 115 hk till 
130 hk,150 hk och 180 hk. De flesta väljer en motor 
med 130 hk. Bränsleförbrukningen beror givetvis 
på hur fort man kör. Men enligt deklarationen ska 
130 hk-motorn förbruka 9 % mindre jämfört med 
Eruo 4-motorn och 30 % mindre än Euro 3-motorn. 
Kör man 90 km/h handlar det om cirka en liter per 
mil. Men samtidigt beror givetvis bränsleförbruk-
ningen också på hur tung husbil man har. Därför är 
det mycket svårt att uppge förbrukningen i generella 
termer. De prover som görs med motorer gör man 
med s k transportbilar och de är väsentligt lättare än 
husbilar.
   Enligt Jörgen fortsätter utvecklingen mot allt bräns-
lesnålare motorer också för husbilar. 

Utveckling går mot snålare motorer också i husbilar

Östgöta camping
Fast pris P11, PA 11, PC10 - 295 kr
P6, PA6 - 225 kr

Timmernabbens Karamellfabrik
Fyll gasolflaskan för 20 kronor/ kg. Man betalar för det 
man fyller på. Minst 100 kr.
Finns nu också för fasta tankar.
Vägbeskrivning. Vid E 22,. avfart norr kustvägen söder 
om Mönsterås vid Motell Kronmunken.

Gasoldepån i Svartvik
6 km söder om Sundsvall
Tel 060-560066

Åhus Gas
Dagspriser
tel 073-6212051

Gasolfyllarna
Moa Martinsons gata 14, Norrköping, Klockartorpet
GPS N 58 34 50,5, E 16 07 50,5

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

Tips om gasol
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134 Maud Franzén och Roland Kemhagen, 170 Jonny och
Vivianne Johansson, 226 Leif och Ann-Marie Sjögren,
177 Monika och Bo-Inge Andersson samt 552 Gunnar och
Britt Samuelsson.
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Korsord nr 2-12     Konstruerat 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, 61196 Jönåker senast den 1 september 2012
Först öppnad rätt lösning får 50 kronor insatt på sitt konto. För att vi ska lotta ut krävs att minst fem personer har 
skickat in en lösning.
För korsord 4-2011 var antalet inskickade lösningar för lågt. 19



Mälar Camp Upplands Väsby  08-591 148 40 
Eljas Motor Borlänge  0243-175 50
FJ:s Husvagnscenter Falkenberg  0346-71 44 50
Tagene Fritidscenter Göteborg  031-57 00 60 

Granec Maskin Luleå  0920-22 80 25 
Östgöta Camping Mantorp  0142-217 30
Skåne Camp Svedala  040-29 29 12

BW Fritid Umeå  090-18 92 25 
Bilcompaniet Visby  0498-24 77 55
Nerikes Camp Örebro  019-27 25 15

www.buerstner.se

Våra aukt.återförsäljare:

Bürstner husbilar som köps från någon av våra auktoriserade åter-

försäljare har dessutom en utökad standardutrustning anpassad för 

svenska förhållanden, vi kallar detta koncept Made For Sweden, 

det innehåller bla kraftigaste pannan, golvvärme, sätesvärme, upp-

värmd spillvärmetank, förstärkt fjädring och mycket mer, se på 

www.buerstner.se

Made for Sweden

5 års täthetsgaranti3 års vagnskadegaranti  3 års vägassistans

Bürstner - tryggaste köpet
starkaste garantierna | bästa andrahandsvärdet 


