
Snart är det jul...

   Tiden går otroligt fort trots att vi ibland kan uppleva att den går sakta. Många 
i klubben bor trots kyla och snö i sina husbilar medan andra har ställt bilen på 
säker plats för vintern.
   Vinterförvaring är inte alltid lätt. Du har väl inte glömt att tömma ur allt vatten 
och se till att bilen har viss ventilation. Och visst besöker du den då och då. 
Kanske dricker glögg i den på julafton. Vi lämnar lite tips vad man kan tänka på.

   Glöm inte att medlemsavgiften skall vara betalad senast den 31 
december 2009. Sätt in 300 kronor på klubbens plusgirokonto 
608 8517-5. Sist i tidningen hittar du ett inbetalningskort. Betalar du via inter-
net - glöm inte att ange medlemsnummer och namn. Det kostar klubben en hel 
del pengar om vi måste leta efter vem som har betalat.

   I den här tidningen berättar vi om en hel del klubbarrangemang nästa år. Det 
finns också uppgifter om vad som gäller för tung husbil enligt en sammanställ-
ning från Transportstyrelsen.

   Glöm inte att anmäla dig redan nu om du vill stå på klubbens camping på 
Elmia eller om du vill följa med på studiebesöket i Kehl.

          En riktigt God Jul 
                       och 
             Ett Gott Nytt År
                  Väl mött till ett nytt och innehållsrikt husbilsår 2010
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Tidning för medlemmar i Bürstner 
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, 611 96 Jönåker
tel 0155-70160, 070-2300314
E-post: bildspråk@telia.com

Text och bild där ej annat anges:
Britt-Marie och Anders Rönnbäck
Material och synpunkter till 
tidningen skickas med fördel via 
E-post.

Tryckeri: Bergfoths Grafiska AB

Bürstner Husbils Club - Styrelse
Ordförande
Pär Bergfoth (199)
tel: 0380-40700, 070-3307369
Vice Ordförande
Bertil Käll(363) - medlemsregister
tel: 019-226805, 070-5170184
Sekreterare
Leif Mårtensson (554)
tel: 040-547382, 0708-452513
Kassör
Bengt Erdmann (535)
tel: 08-57024935, 070-4274475

Övriga ledamöter:
Jan Wilhelmsson (1)
Kenneth Johansson (349)
Jan Bromsjö (454)
Ulf Solgren (123)
Leif Sjögren (226) Webbansvarig
Marianne Schewenius (466)
Roland Ahl (527)

Teknisk informatör:
Åke Piel (350)
0380-15801 0708-264451

Organisationsnummer: 847000-8668
Plusgiro: 608 8517-5

Adress hemsida på internet:
www.burstnerhusbilsclub.se 



Klubb-arrangemang under 2010

1. Teknikträff
Kenneth Elfström (500) planerar tillsammans med några andra medlemmar en 
träff i Halland. Preliminärt blir den 13 - 16 maj i samband med Kristi Himmels-
färdshelgen.

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

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

4. Kehl-resa
    Vi planerar en studieresa till Bürstner husbilsfabrik i Kehl  vecka 27, dvs 5-9 
juli. Fabriken kan ta emot max 50 personer.Om det blir större intresse så lottar 
vi ut platserna. Vi kommer att prioritera de, som inte tidigare deltagit i ett sådant 
besök. 
    Resan dit sker på eget sätt men för den som känner osäkerhet kan vi tipsa om 
sällskap. Du bekostar själv resan till Kehl och uppehället där. Vi kommer dess-
utom att ta ut en avgift  för ett gemensamt  arrangemang. Summan återkommer 
vi med när vi fått priserna . De som får en plats meddelas i särskild ordning.

Anmälan till rese-arrangörerna skall vara inne 1 februari 2010 

 363 Bertil Käll, telefon 019-226805 email:  b.c.kall@telia.com
 527 Roland Ahl, telefon 0141-50353 email: roland.ahl@rala.se



5. Golf
Det blir golf den 4 juni på Vadstena GK. Mer information kommer senare.

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

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

10. Övriga intressanta mässor
   Ferie for alle 26-28 februari i Herning väster om Århus, Jylland, Danmark. 
Kostnad 535 Dkr för camping. Mässan liknar Elmia
 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.

11. Spontanträffar
Är Du intresserad av att anordna en spontanträff för klubbens medlemmar. 
Anmäl Ditt intresse till klubbens ordförande Pälle Bergfoth.

Ny färjerabatt för klubbmedlemmar
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 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 eller köp av biljett vid terminalen. Rabat-
ten gäller på alla officiella priser och ett ekipage per medlemskort och 
resa. Rabatten gäller inte hytter och specialerbjudanden.
www.unityline.se, tel +46 411 55 69 70, Färjeterminalen Ystad.



Personbil klass II
- Inrättad för max 8 passagerare
- Permanent försedd med karosseri som är inrättat som bostadsutrymme
- Sitt/sovplatser, utrustning för matlagning och lagring, bord. Allt utom bordet 
permanent fastsatt i väggar, golv eller tak
- Annat utrymme får inte minska karaktär av husbil.

En personbils- eller lastbilsregistrerad ”husbil” omfattas av kör- och 
vilotidsbestämmelserna först när fordonet transporterar gods i kommersiellt 
syfte och att totalvikten överstiger 3,5 ton för fordonet eller för fordonskombina-
tionen.

En lastbilsregistrerad ”husbil” omfattas av kör- och vilotidsbestämmel-
serna när totalvikten på fordonet eller fodonskombinationen överstiger 7,5 ton 
även om transporten inte är kommersiell.

En bussregistrerad ”husbil” omfattas av kör- och vilotidsbestämmelserna 
oavsett totalvikt och antalet sittplatser om transporten är kommersiell. Är trans-
porten icke kommersiell och bussen har färre än 17 sittplatser inklusive förare-
ren omfatts den inte av kör- och vilotidsbestämmelserna i Sverige.

Begreppet kommersiellt innebär 
Om föraren kör fordonet som en del i sin förvärvsverksamhet  är transporten 
kommersiell. Godset kan vara hästar, tävlingsredskap såsom bilar, motorcyklar 
motsv och verksamheten bedrivs i bolagsform samt att prispengarna inte kan 
anses vara av ringa betydelse.

Uppgifter av intresse från Transportstyrelsen



       
        Ställer Du av bilen under vintern?

                   Några saker som kan vara bra att tänka på.

 Bäst är att förvara bilen under tak. Men alla kan inte det. 
* Ställ då upp bilen där den får bästa möjliga skydd. Undvik träd. Låt gärna bi-
len luta något så att regnvatten och snö kan rinna av. Vik upp vindrutetorkarna 
så de inte fryser fast.
* Dra inte åt handbromsen utan säkra bilen genom att ha en växel i 1:an eller 
backen. Sätt gärna klossar under hjulen.
* Töm alla tankar och varmvattenberedaren. Låt tankarna stå öppna så venti-
lerar bilen genom dem. Lämna alla kranar öppna och i mittläge så att luft kan 
passera både i varm- och kallvattenledningarna. Skruva bort duschslangen vid 
kranen så den hänger fritt.
* När Du tömmer vattensystemet - börja med att öppna alla kranar fullt i mitt-
läget. Då kommer luft in och vattnet rinner lättare när Du öppnar de nedersta 
avtappningsventilerna. Kör gärna bilen i upp- och nedförsbackar med avtapp-
ningskranen öppen. Då är det störst chans att Du också får bort vatten där slang-
arna kröker.
* Det är bra att öppna också avrinningen för varmvattnet. Det finns en säker-
hetsspärr som kan öppnas.
* Häll gärna koncentrerad spolarvätska i alla vattenlås. (tips från Roland Ahl)
* Ställ kylskåpsdörrar och andra luckor öppna.
* Sätt gärna in fuktbollar både i toalett och övriga utrymmen
* Om du inte tar ur batterierna - ladde dem några dagar en gång per 5-6 vecka. 
Det är ett måste om Du har larmet aktiverat.
* Det är bra att serva motorn innan bilen ställs upp. Motorn mår mycket bättre 
av ny olja under vintern än gammal som redan tagit upp vatten och slaggproduk-
ter. Bilen ska servas en gång per år hur lite Du än kör.

Det är bra att vaxa bilen innan den ställs undan. Om man har vattenburen 
värme och ställer termostaten på minimum så får man 5-6 grader i bilen. Det 
betyder att värmen bara går igång när temperaturen ligger under nollan. Vad det 
kostar beror på var man bor och hur hård vintern är. Sannolikt blir det mindre 
än 1000 kronor. Man slipper fuktskador. Nackdelen är att den kan frysa till en 
isskorpa närmast taket. 



Glöm inte att 
betala Din 
årsavgift för 
2010 senast 
den 31 de-
cember.

Ange både 
medlems-
nummer och 
nam som 
avsändare.




