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Bürstner Husbils Club - styrelse och övriga funktionärer
Ordförande	 Telefon:	 Mobiltelefon:
Pär Bergfoth (199)  070-330 73 69
e-post: 199pelle@gmail.com

Vice	ordförande
Ulf Solgren (123) 0495-100 04 070-433 32 60
e-post: solgren@hotmail.com

Sekreterare
Vakant, väljes på årsmötet.

Kassör
Ing-Marie Gustavsson (580) 0383-310 87 070-589 29 62
e-post: revima@telia.com

Hedersordförande
Jan Wilhelmsson (1) 0410-163 88 070-514 86 13
e-post: xbs572u@tninet.se

Övriga	ledamöter
Bertil Käll (363) medlemsrigister 019-22 68 05 070-517 01 84
e-post: b.c.kall@telia.com

Kenneth Johansson (349)  0304-67 06 85 070-651 13 42
e-post: ekjohansson@swipnet.se

Leif Sjögren (226) 019-58 19 05 070-581 97 91
e-post: amol.sjogren@gmail.com

Marianne Schewenius (466) webbansvarig 0524-716 22 070-693 95 24
e-post: marianne.schewenius@telia.com

Stig Högberg (283) 019-29 44 41 073-363 24 74
e-post: stighogb@telia.com

Åke Johansson (146) marknadsfrågor 036-14 12 54 070-594 12 58
e-post: ake.johansson@habo.net

Teknisk	informatör
Åke Piel (350) 0381-158 01 0708-26 44 51
e-post: gunillapiel@hotmail.com

Revisorer
Sonja Sjöberg (411) 0472-761 55 070-531 88 44
Jürg Grissemann (300) 0506-713 34 070-715 56 61
Suppliant: Torsten Lindberg (695) 090-14 72 14 070-655 87 50 

Valberedning
Margareta Sjöberg (434) 0141-504 36 073-986 20 10
Ann-Britt Grundström (667) 0663-101 60 073-804 68 35
Lars Stenmark (773) 0121-300 86 070-626 94 52

Materialförvaltare
Berndt Ivarsson (331) 011-14 33 71 070-207 56 01
Tord Sjöberg (434) 0141-504 34 073-986 20 10

Ansvarig	Elmia-camp
Stig Högberg (283) 019-29 44 41 073-363 24 74
e-post: stighogb@telia.com

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

Ansvarig	utgivare:
Pälle Bergfoth (199),  Konserthusgatan 9 B,  578 31 Aneby, tel. 070-330 73 69,  e-post: 199pelle@gmail.com 

Tidning för medlemmar i 
Bürstner Husbils Club
Tidningen utkommer med fem 
nummer per år.

Nästa nummer kommer i maj.

Utgivningplan för 2013
Nr 1 utkommer i februari
Nr 2 utkommer i april
Nr 3 utkommer i maj
Nr 4 utkommer i november
Nr 5 utkommer i december

Ansvarig utgivare och redaktör
Pär Bergfoth (199)
Konserthusgatan 9 B
578 31 Aneby
Tel. 070-330 73 69
e-post: 199pelle@gmail.com

Redaktionskommitté
Sonja Sandvall (369)
Kerstin Molander (281)
Neta Thomsson (1107)
Marianne Palmér (1234)
Kenneth Elfström (500)
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Redaktionskommittén
Ni	 som	 läst	 det	 senaste	 numret	 av	 Rullan	 vet	 att	
Britt-Marie	 Rönnbäck	 slutat	 som	 redaktör.	 Hon	 har	
blivit	 ordentligt	 avtackad	 men	 vi	 vill	 ändå	 sända	 ett	
tack	 till	 henne	 för	 hennes	 arbete!	 Vi	 inser	 nu	 hur	
mycket	arbete	hon	lagt	ner	på	att	få	ihop	material	till	
Rullan!

Vi ska nu försöka axla detta med redaktörskapet för 
Rullan. Eftersom vi som sagt, inser att det är ganska 
mycket arbete med detta så har vi nu bildat en re-
daktionskommitté! Den består av fem personer och 
sen förstås Pälle som håller ihop det hela! Pälle, som 
Bürstnerklubbens ordförande är samtidigt ansvarig 
utgivare!

Vi fem som är medlemmar i denna 
kommitté är:

Sonja	Sandvall	(369) Bor i Lillån 5 km norr om Öre-
bro. Livet består av att vara mormor till 5 st barnbarn. 
Att åka husbil är en frihet och ett upplevelserikt liv 
med allt som man får se och göra. En annan passion 
är när våren kommer och jag backar ut min svarta 
Mustang Cabriolet ur garaget.

Kerstin	 Molander	 (	 281) är bosatt i Eslöv. Min man 
Göran och jag är inbitna geocacashare. Vi far Sverige 
runt och letar fiktiva skatter. I nuläget blir det inte så 
mycket sökande. Bilen ”står på stall”. Vi längtar till vå-
ren. Då tar vi ut bilen och ger oss ut.

Marianne	Palmér(1234) bor och lever i Köpingsvik på 
Öland tillsammans med Thomas (sambo), My (dot-
ter), Viggen (rottweiler) och Kajsa (bondkatt). Husbil 
åker vi året runt i både Sverige och Norge där vi hälsar 
på barn och barnbarn och passar på att se oss om-
kring. Till Europa blir resorna med buss då vi arrang-
erar några gruppresor varje år.

Kenneth	Elfström	(500) bor i Grimeton, utanför Var-
berg, där ett av Sveriges 15 världsarv finns. Det är inte 
jag som är världsarvet, utan radiostationen med sina 
sex master á 127 meter. Jag kommer att skriva på ”klu-
riga”/roliga sidan samt om körkortsregler, vikt och 
tekniska frågor/nyheter. Vi, frun Ing-Marie, dvärg-
pudlarna Stella och Elvis. Åker omkring i en Nexxo t 
729, jubileumsbil 5 av 15.

Neta	Thomsson	(1107) hundälskande nybliven farmor 
bor i Brevens bruk, en liten bruksby mellan Örebro 
och Vingåker med ett underbart midsommarfirande. 
Tillsammans med  maken Bengt och våra fem hundar 
åker jag  mycket på hundutställningar men även an-
dra, resor gärna ner i Euopa.

Vi i redaktionskommittén har träffats en gång där ty-
värr inte Kerstin hade möjlighet att delta. Oss andra 
ser ni på fotot som Pälle (eller rättare sagt Irma) tagit! 
Vi har försökt dela upp ansvaret lite grann men själv-
klart är vi mycket intresserade av att få in material 
från er andra också! Har du något som du vill att vi 
ska skriva om? Eller har du själv skrivit något? Hör av 
dig till någon av oss i kommittén!

Nu när detta skrivs är det fortfarande vinter och kallt 
och jag liksom många av er andra längtar efter våren 
och att kunna fara ut med vår husbil. Planerna för vå-
ren och sommaren börjar ta fart för oss som bara är 
ute under den tiden när det inte är snö och kallt. 
Förhoppningsvis möts vi på någon av Bürstnerklub-
bens träffar i sommar! Ha det bra och kör försiktigt!

//Neta

Marianne, Neta, Pälle, Kenneth och Kerstin.

Kallelse till årsmöte
Klubbens årsmöte äger rum lördagen den 
14 september 2013 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.
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Pälles spalt

Man får väl se tillbaka till den historien som handlade 
om det man inte får säga tio små… eftersom här för-
svinner Leif Mårtensson vår sekreterare, som tillsam-
mans med sin Lena utvecklades till att bli nära kompi-
sar och vänner till oss. Vi kommer att träffa dom ändå 
men inte på Bürstnerträffar eftersom dom rackarna 
har bytt till en Niesmann.

Bertil Käll som är vår medlemsregisteransvarig har 
aviserat att han kommer att avgå vid årsmötet, likaså 
Kenneth Johansson i Skärhamn. 

Valberedningen, med Margareta Sjöberg i spetsen 
kommer således att få det hett om öronen. Så hjälp 
dom gärna i Valberedningen genom att anmäla er 
som kandidater. Hennes telefonnummer är 0141-504 
36 eller 073-986 20 10.

I en artikel i tidningen kommer vi att berätta om Au-
toBizz Smart för billigare Färjeresor mellan Helsing-
borg o Helsingör.

Omslagsbilderna är tagna i Hailigen Hafen i början 
av december 2012 när vi var på resa till Hamburg för 
Julmarknad med våra goda vänner 350 Åke o Gunilla 
Piel.

I skrivande stund så är det vårdagjämning, men det 
kan man inte tro när man tittar ut genom fönstret. 
Där ute är det full snöstorm och minus 5 grader. Vi får 
väl tro att våren kommer snart.
Alla är väl sugna på att dra iväg på nya äventyr med 
sina husbilar.

Skriv gärna några rader om era äventyr och skicka in 
till Redaktionen. Dom är glada för alla bidrag, skriv 
som ni tycker, resten fixar redaktionen. Har ni bilder 
också som ni bifogar så är det ännu bättre.

Min vana trogen kommer här 2 recept. Ingers Kyck-
linglåda har jag fått av våra kompisar i Hult utanför 
Eksjö tyvärr har dom ingen Bürstner utan åker Adria, 
men är våra kompisar ändå.

199 Pälle

Ingers Kycklinglåda

Dela 4 kycklingfileér och stek bitarna i smör, salta o 
peppra.
Lägg dom i en ugnsfast form.
Hacka 100-200 gr rökt skinka och strö över kyckling-
bitarna.
1/2 knippa persilja hackas och strös över.
Blanda 2dl Creme Fraiche och 2,5 dl grädde och minst 
1 tsk fransk senap.
Strö över riven ost.
In i ugnen i 225 grader ca 20 minuter drygt.
Servers med sallad och ris eller potatis.

Nygräddad Ostrulle

200 gr färsk kyld smördeg
2 dl fint riven Cheddarost
1 äggula
1 kruka gräslök
2 dl Turkisk Youghurt
1 burk ansjovisfilé
1 burk (80g) röd rom

Sätt ugnen på 225 grader.
Rulla ut smördegen och fördela osten jämt över plat-
tan Rulla ihop från kortsidan och pensla skarven med 
äggulan Skär ca 1 cm tjocka skivor och lägg på bak-
plåtspapper på en plåt Grädda i 10 minuter eller tills 
dom fått fin färg.
Skär gräslöken fint, blanda den med youghurten.
Häll av spadet från ansjovisen.
Lägg en klick av youghurten med gräslöken på varje 
rulle, garnera hälften med ansjovis och hälften med 
rom.

Vi använde inte ansjovis utan tog rommen. Dom blev jät-
tegoda gjorda i gasolugnen i vår husbil. Blir ca 15 st.

Hej	alla	medlemmar	här	kommer	den	nya	Rullan	tillsammans	med	det	
rykande	färska	medlemsregistret,	vilket	numera	är	i	A4-format.	Från	bör-
jan	var	den	i	A4	men	sedan	ville	alla	ha	den	i	mindre	format	vilket	den	har	
varit	sedan	dess.	Nu	är	den	tillbaka	i	A4	efter	önskemål	från	Er.	Kan	det	
bero	på	att	Husbilarna	blivit	större	eller	har	vi	fått	sämre	syn?
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Herning 22-24 februari
Ja,	då	var	det	åter	dags	att	besöka	Herning	i	Danmark	
och	 ”Ferie	 for	 alle”	 som	134	Roland	och	Maud,	226	
Leif	 och	 Ann-Marie	 samt	 våra	 danska	 vänner	 Knud	
och	Doris	ordnat.	Knud	och	Doris	har	vi	gett	medlem-
snummer	7777.	Varför?	Försök	få	en	dansk	uttala	det.

De flesta av oss åkte med Stena Varberg-Grenå tors-
dagen den 21/2 kl 08.50. Senare på kvällen åkte 552 
Gunnar och Britt och 703 Thomas och Eva. 554 Leif 
och Lena körde över broarna, Öresundsbron och Sto-
ra Bältbron medan Knud och Doris bara körde de sju 
milen från Vejle.

Förutom nämnda var 170 Jonny och Vivianne, 177 
Bo-Inge och Monika, 466 Sture och Marianne, 500 
Kenneth och Ing-Marie samt 808 Jan och Eva med på 
träffen.

Enligt en husbilsfanatiker som undertecknad var det 
för få husbilar men det fanns mycket resmål, sevärd-
heter, campingar och annat som hör ”ferien” till. Det 
överläget mest betittande och fotograferade ekipaget 
var en Bürstner Elegance Grand Panorama med släp. 
På det stod en helikopter och två ski-jet. Prislappen för 
hela ekipaget var drygt tre miljoner.

Utställningsytan inomhus är nästan tre gånger så stor 
som på Elmia, så det är inte konstigt att man hade trä-
ningsverk när vi åkte hem vid lunchtid på söndagen.
500 Kenneth o Ing-Marie
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Billigare Färjeresor
mellan Helsingborg-Helsingör med AutoBizz Smart
Färjerederiet Scandlines och Caravan Club har träffat 
ett avtal som ger extra lågt pris på resor över Öresund.

Avtalet bygger på AutoBizz Smart, en elektronisk dosa 
som är Scandlines elektroniska betalningssätt. Kun-
dens kontokort kopplas till avtalet och debiteras auto-
matiskt för dom resor man gör.

Avtalet gäller även fordon över 6 meter antingen bil o 
Husvagn eller Husbil, bara om du är medlem i Cara-
van Club. På Scandlines hemsida gäller inte avtalet 
för fordon över 6 meter. Caravan Club har tecknat ett 
eget avtal som då gäller även fordon över 6 meter.

Du kan läsa mer om detta på www.caravanclub.se där 
kan du även ladda ner avtalet och sedan fylla i och 
skicka till Scandlines, Knutpunkten 43, 252 78 Hel-
singborg.

Prisexempel enligt Caravan Club: Helsingborg-Hel-
singör med bil, husbil, bil + husvagn över 6 meter 
Enkel	resa	420	kr	(ordinarie hamnpris 850 kr, prisex-
empel november 2012).

Är man över 6 meter åker man på manuell betjäning 
i Helsingborg annars åker man på den automatiska 
incheckningen.

Den elektroniska dosan förvaras i handskfacket i ett 
fodral när man inte använder den. Annars skall den 
placeras i rutan enligt anvisningar. Men kom ihåg 
man måste vara medlem i Caravan Club.

Kört på ett djur?

Vad	gör	man	om	man	kört	på	ett	djur?	

Stanna	och	sätt	ut	varningstriangel

•	 Märk	ut	platsen	för	olyckan	med	plastband!	Går	lika	bra	med	plastkasse	eller	liknande!	Knyt	
gärna	fast	plastbandet	där	djuret	försvunnit	av	vägen!

•	 Ring	polisen	på	112	även	om	du	inte	tror	att	djuret	skadats!	Du	har	skyldighet	att	anmäla!

•	 Om	bilen	skadats	ring	ditt	försäkringsbolag!

Detta	gäller	om	du	kört	på:	björn,	varg,	järv,	lo,	älg,	hjort,	rådjur,	utter,	vildsvin,	mufflonfår	eller	
örn!

Om	du	kört	på	ett	tamdjur	försök	få	tag	i	någon	boende	i	närheten	och/eller	ring	polisen	på	112	
mindre	djur	kan	man	ringa	polisen	på	114	14.
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Våren i Spanien 2013
Den 3 februari landade vi på Alicante flygplats efter tre 
månader hemma i Styggbo. Otroligt att det plötsligt 
var sol och värme igen och blommande mandelträd, 
så vackert. Efter att vi hämtat husbilen Styggbo på en 
långtidsparkering styrde vi kosan mot Guardamar del 
Segura. Där finns en stellplats med flera mataffärer 
inom några hundratals meter, perfekt när alla lager 
är tömda. Med mat och vatten påfyllt åker vi vidare till 
Pilar de la Horadada och camping Lo Monte, här hade 
vi bokat plats innan vi lämnade Spanien i november.

Lo Monte är en relativt ny camping, och den har sedan 
vi åkte därifrån för tre månader sedan utökats med 
ytterligare ett tiotal platser. Den är mycket populär 
bland tyskar, men det finns en hel del svenskar som 
bor här större delen av året också. På campingen finns 
en utmärkt restaurang, ett gym, en inomhusbassäng 
med spa samt utomhusbassäng. Standarden är myck-
et hög.

De första veckorna i februari är karnevalstid i Spa-
nien, i nästan varje stad ordnas fester. Man pyntar 
med girlanger, hjärtan och blommor samt firar med 
dans, musik och massor av mat.
Vi valde att gå på en liten fest med fyrarätters middag, 
sång, musik och flamenco. Trevligt, gott och stojigt 
var det!

Efter två veckor drar vi oss vidare söderut, väljer att 
hålla oss efter kusten och att stå på små stellplatser. 
I byarna finns trevliga små krogar som serverar god 
mat till en billig peng, och de har ofta internet helt 
gratis. Så vi fortsätter resan mot Portugal i stilla mak.

Vi önskar Er alla en trevlig Alla Hjärtans Dag, själv 
har vi firat med frasvåffelhjärtan och färska jordgub-
bar, underbart.

Nu bor vi på en stellplats vid havet ca 10 mil söder 
om Pilar, som heter Porto del Calnegre där vi inte har 
någon internet koppling utan vi går till en restorante 
för uppkoppling. 

En påminnelse om vad som kommer! Tog bilden nyss 
när vi promenerade i Porto de Calnegre. Nu sitter vi 
och dricker öl i solen på en bar där vi har internet. Byn 
har tre barer, kanske hundra invånare och hur mycket 
odlingar som helst. Såg isbergssallad i långa banor, 
flera hundra kvadrat. Vi bara njuter av livet!!!
Positiva hälsningar! 

Britt och Lars-Göran medlem nummer 699.
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 Ett utdrag från vår reseskildring
Vår spännande resa börjar 2012-09-06

Resan börjar
Vi har packat vår Argos 747-2 i flera veckor, men till 
slut är allt på plats. Sätter oss i bilen och lämnar vårt 
hus. Resan ska gå mot Spanien. Vi börjar alltså med 
ett besök på Elmia. Som alltid möter vi många vänner 
från klubben. Torsdags kvällen samlas vi för att äta 
ärtsoppa och punsch, (eller vad man önskar äta och 
dricka). Detta avnjuts i det gemensamma tältet där vi 
från klubben  träffas och har trevligt tillsammans. Fre-
dagens kväll blir trevlig med musik av Uno på gitarr 
och Kurt på dragspel, Bernta drar några vitsar, Ulf och 
Kenneth E har en frågesport. Härligt med underhåll-
ning av klubbmedlemmar. Lördagen blir det ett besök 
i mässhallarna. Träffar flera bekanta, standard frågan 
är alltid ”Har ni bytt bil nu”? Ser fram emot kvällen 
då Östgöta Camping Mantorp ska bjuda på grillbuffé, 
dryck, kaffe och kaka. En trubadur underhåller. 144 
medlemmar kom och sorlet spred sig bland borden. 
En skön stämning. Tack alla för en glad och trevlig 
kväll.
Söndag säger vi Hej Då till våra Bürstner vänner för 
nu ska vi åka söderut. Åker till Malmö där vi ska ta bå-
ten över till Travemünde. Resan tar 9 timmar, det gäl-
ler att ladda för en lång båtresa. Passerar Öresunds-
bron, ser ståtlig ut där den står.
Att åka autobahn är tråkigt men en bra transportväg 
ner i Tyskland. Utanför Hamburg norrut står trafiken 
helt still på grund av vägarbeten. Kön är milslång, 
säkert över hundratal långtradare och massor med 
personbilar. Det känns skönt att vi är på väg åt mot-
satt håll. Vi åker till Greven till en ställplatz som heter 
Camp Marina. En kanon fin plats intill kanalen Ems. 
Har hört att här kan man äta stor och god wienersch-
nitzel. Vi kan nog hålla med om att stor och god var 
den. På morgonen regnar det, vädret från Sverige föl-
jer efter. Ju närmare Koblenz vi kommer desto öppna-
re blir landskapet. Trafiken tätnar och vips är vi inne i 
Koblenz, det skulle vi inte. Lärde oss just nu att tänka 
på att ställa in Gps:en till den plats man ska till. Tar ut 
kordinaterna till Burgen i Moseldalen. 

Moseldalen
Resan fortsätter och Moseldalen visar sig. En gräshop-
pa landar på framrutan och hänger kvar i flera mil 
innan den till slut ger sig av. Ställplatzen i Burgen 

har endast fem platser och den var redan full, bara 
att åka vidare. Kör vidare mot Chohem. Vi njuter av 
den fina miljön. Kör vidare längs Moselfloden och 
kommer till Ernst en pittoresk liten ort. Fina odlingar 
med stora blå och gröna druvor. Här är det prunkande 
blomlådor utanför fönstren på de gulliga husen, mil-
jön är ren och fin. En gångväg längs vattnet med olika 
konstverk att titta på. Hotellet bredvid där vi står har 
grillfest med skön musik. Vid 22-tiden kommer det 
en pyjamas klädd man springande fram till killen som 
sjunger, han är arg som ett bi sliter mikrofonen ur 
handen och skäller ut honom. Vi tror att mannen för-
sökt sova, blev störd av musiken, låg och retade upp 
sig därav hans utbrott. Vi fick oss ett gott skratt. Man 
blir fascinerad av dessa odlingar på slänterna ner mot 
dalen. Längs hela Moseldalen ser man dessa raka fina 
rader som är indelade i rutmönster, otroligt vackert. 

Nästa ställe där vi ska stanna är Zell. Går längs Mosel 
och tittar på husen som påminner om små dockhus, 
man inte få nog av det vackra. Går in till en mysig li-
ten gård där vi  provsmakar vin. Mycket gott vin Zeller 
Schwarze Katz. Lördag morgon 15/9 ligger dimman 
tät över dalgången och regnet hänger i luften. Vi ska 
till Trittenheim. Här finns en ställplatz intill floden 
och den är väldigt populär för när en bil åker så står 
det en i kö. Provsmakar vin på ett mysigt ställe där 
vindruvsrankorna växer över våra huvuden.
Sitter och tittar på passagerarbåtar som åker förbi, 
pråmar över hundra meter långa, små träbåtar och 
många fler. I de branta sluttningarna runt om står od-
lingarna i raka rader högt upp. Funderar på hur de 
gör i skördetider för det kan inte vara lätt att gå i dessa 



9

branter. Idag söndag en båttur till Bernkastel-Kues. I 
väntan på båten spricker det upp och solen värmer, 
en fin båtresa på akterdäck längs Moselfloden. Dalen 
består av alla de gröna nyanser som finns. Det går inte 
att beskriva hur mycket odlingar det är här, som är 
fulla av vindruvor, för att sedan bli ett gott glas vin till 
oss. Ett stort hjärta och initialer är gjort av vinplantor. 

Njuter av allt vi ser. Efter knappt 2 timmar är vi fram-
me i Bernkastel-Kues. Här är det mycket turister från 
olika länder. Solen lyser och vi myser. Smala gränder 
med vackert målade hus och prunkande blomdekora-
tioner. Musikkårer och glada människor överallt. 

Resan fortsätter
Måndag 17/9. Vaknar tidigt pirrar lite i magen. Vi ska 
nu fortsätta till vårt mål i Spanien. Åker mot Trier 
längs floden, passerar små pittoreska byar. Det finns 
gott om campingar och ställplatser hela vägen. Åker 
in i Luxemburg där ska vi tanka, diesel kostar 1,30/l 
euro, får i 44 liter. Kör A1 mot Frankrike och vid 12 
tiden passerar vi gränsen. Landskapet är varierande. 
Soligt, skönt. Vilka vyer! Det är inte kul att åka motor-
väg, men har man en stor husbil blir det så emellan-
åt. Ser en byggnad som påminner oss om Svampen 

hemma i Örebro. Ska till Baume-Les-Dames där finns 
en bra ställplatz, hittar dit, har tur finns en plats kvar, 
trevligt ställe. Tisdagsmorgon ska vi mot nästa mål. 
Åker väg D112 som slingrar sig fram genom små byar 
med smala genomfarter, lummiga trädgrottor, öppna 
fält, brunvita kossor som mumsar på det frodiga grä-
set, vackra färger av blommor som pryder trädgårdar-
na. Passerar franska vindistrikt där skörden har bör-
jat. Majsfält i massor och solrosfält som ser torra och 
ledsna ut i väntan på att bli t.ex. fågelfrön. Murgrönan 
som klättrar på trädens stammar. Ska övernatta i Få-
gelparken i utkanten av Villars-Les-Dombes, detta är 
en nerlagd ställplatz. Här kan man stå gratis. Kom-
mer tidigt, slappar och läser in kartboken.
 Ut på A7 mot Valence. Viktigt att ställa in Gps:en att 
man kör lastbil, annars kan man hamna framför låga 
tunnlar, smala gränder där det är svårt att vända. Gissa 
hur det gick framöver. Vi åker på en hel del betalvägar. 
Om man vill slippa betalvägar så kolla kartan noga 
och ställ in Gps:en på ej betalväg. I Valece hamnar vi 
på trånga gator och bilen får knappt med sig bakdelen 
i gathörnen. Väl ute på en större gata så kommer det 
stora stridsvagnar med militärer och kanoner, lite läs-
kigt. Om man väljer att åka småvägar får man räkna 
med att det är många rondeller och stoppljus. Det går 
att åka de mindre vägarna bara man inte hamnar i en 
liten stad. Åter ut på A7 (betalväg) åker mot Montpel-
lier. Hittar en mack för vi har bara ett halvljus, Björn 
köper och byter lampa. Fixat och klart kör vi genom  
staden utan problem. Åter på A7, tittar på vyerna som 
är milslånga åt båda sidor. En hård blåst gör att hela 
bilen ruskar. Fortsätter väg A9 mot Narbonne. Avfart 
37  ska vi ta av till Narbonne Plage ställplatz. Kommer 
fram till en smal krokig liten väg. Medelhavet visar sig 
framför oss, en underbar syn och känsla. Ställplatzen 
ligger endast ett stenkast från havet. Måste känna på 
vattnet. Oh, härligt! Torsdag 20/9 vaknar vi tidigt efter 
en lite kall natt, vi hade ingen värme på. Åker en smal 
väg genom Gruissans stad för det tycker Gps:en (som 
bara går att ställa in på personbil). Naturligtvis ham-
nar vi i den trängsta gränden av dem alla, fick vika in 
bakspeglarna för att komma fram fy bubblan. Det gick 
inte att vända eller backa så det var bara att hoppas 
på min chaufför. Dj-la Gps! Bra gjort Björn. Svettigt! 
Trots allt var det fina gränder. Vi lär oss att inte köra 
efter  Gps:en när den vill in i små städer. Väljer att 
åka A9 och vid avfart 40 står ett antal franska poliser 
och ser mer än bistra ut, tur de stoppade inte oss. På 
vägen mot Perpignan står det glädjeflickor med färg-
glada korta fodral och väntar på kunder. 
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Spanien
Kl:12 passerar vi gränsen till Spanien. Kör mot Tar-
ragona. Hittar en camping i Camping Card Acsi bok 
som vi köpt genom Caravan Club. Priserna på många 
campingar är då från 12, 14 eller 16 euro. Campingen 
heter Torre de la Mora och kostar 16 euro. Inne på 
campingen är det trångt. Vi blir guidade till en plats 
där denna bil endast kan komma in genom att fickpar-
kera. Platsen är 10 m lång och 5 m bred. Bilen är 9 m 
lång, grenar som hänger ner, tur att platsen mittemot 
är ledig, hur ska detta gå men skam den som ger sig. 

Efter en del trixande så har Björn parkerat detta ekipa-
ge. Bra gjort! Campingen är hur stor som helst och be-
står av olika etage med lummiga platser. Havet ligger i 
en bukt och har en bred sandstrand. Måste ta ett dopp 
som blir det första i år. Underbart skönt efter en lång 
dag i bilen. Börjar funderar, hur vi ska komma här-

ifrån. Åka ut rakt fram på den smala campingvägen 
går ej för längre fram svänger vägen och en lyktstolpe 
gör att det inte går att få med sig bakdelen på bilen. Vi 
får sova på saken. Vaknar tidigt jag vill komma iväg så 
fort som möjligt innan platsen mittemot blir uppta-
gen. Det enda att göra är att backa eller vända, tänk er! 

Backa är också svårt eftersom det är smalt, det är bara 
att vända på bilen. Har en halvmeter framåt en halv-
meter bakåt, grenar som är i vägen, trädet som står 
vid sidan. Lite fram, lite bak och så vidare. Till slut står 
bilen med baken på vår plats och framdelen på plat-
sen mittemot. Tvärs över vägen alltså, till höger står 
ett elskåp och trädet som är bakom. Känns som vi sit-
ter i en rävsax. Björn lyckas till slut att vända vår fina 
bil. Lärde oss att först gå och titta på platsen som man 
blir hänvisad till. En fin camping för mindre husbilar.

Peniscola
Fredag 21/9 avfärd mot Peniscola 14 mil kvar till må-
let. Åker A7 vidare mot Castello väg N340 en mysig 
väg att åka. Palmer längs vägen. Kommer in i Mia-
mi-Platja får syn på en restaurang som heter Sonja, 
stopp måste ta ett kort. +25, solen gassar. Bouganvil-
la blommar vackert med sina lila blommor. Bergen 
pryder höger sida av vägen och havet till vänster, helt 
fantastiskt att åka här. Naturen är grön, beige, morän 
och många fler nyanser. Havet skiftar i olika blå to-
ner och glittrar av solens strålar. Det står en del som 
vill ha hjälp med ex bilen men man ska inte stanna. 
Det kan vara fejkat. Kör bara förbi, finns de som kan 
språket och de kan ju hjälpa dem. Efter 297 mil från 
Sverige så är bilen smutsig av regn och damm. Letar 
efter en mack där vi kan tvätta bilen. I Vinarós finner 
vi en, tvättar och bilen blir som ny. Tankar, dieselpriset 
är ungefär som i Sverige. Snart är vi framme vid vårt 
mål, Peniscola där vi ska tillbringa en tid framöver. 
Campingen heter El Eden och kostar 16 euro/dygn 
med Card Acsi kortet. Går runt och kollar tar plats 146 
som ligger en bit in. En toppen plats, lummig, bara 
några få tunna grenar som hänger ner. Nära till ser-
vicehus. En bit bort finns en pool. Vi behöver svalka 
oss, det är bara att hoppa i. Skönt! Det blåser en skön 
vind. Små vågor på havet, folk badar och solar. Här är 
gott om hotell med många turister från världens hörn. 
Går till bilen och tar ett glas vin njuter och firar att vi 
är framme vid vårt mål som vi  pratat om det senaste 
året. Börjar vårt SkipBo mästerskap som ska roa oss 
en tid framöver. Sitter ute tills kvällen blir sen.

Första veckan i Peniscola
Lördag 22/9. Har sovit gott och länge efter den långa 
resan hit. Tvättar, diskar, städar ur resdammet. På 
kvällen tar vi en sväng ut på strandpromenaden. På 
stranden finns 3 stycken stora sandformationer bygg-
da för att titta på och ge en slant till de som byggt upp 
dem. De måste ha lagt ner massor av tid och arbete, 
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flera gånger per dag vattnar de sanden för att de inte 
ska torka och ramla isär. Söndag blir det bad i Medel-
havets salta sköna vatten. Lagom med vågor sköljer 
över oss. Stranden är lång och det finns gott om plats. 
Onsdagen blåser det, en skön vila från solen för det 
börjar kännas i skinnet lite rosa är man ju här och 
där. En promenad till Gamla stan Casco Antiguo som 
ligger högt upp i slutet av Peniscola City By The Sea. 
Bakom stadens murar finns en gammal historisk mil-
jö. Trånga gränder. Vi gick nästan vilse. Staden är som 
en labyrint. Torsdag 27/9. Cyklar till Benicarlo ca 7 
km bort. Kollar runt lite, cyklar sedan tillbaka efter ha-
vet.  Dag och kväll går mot sitt slut och vi lyssnar till 
havet som brusar med sina stora vågor när vi sitter 
under markisen och myser i ljuslyktornas sken.

Regn och mera regn
Lördag 29/9. Nu är vi inne på fjärde dagen med dåligt 
väder, i natt har det blixtrat och dundrat och regnat 
stora droppar. Letar efter Rent a Car som ska ligga på 
gatan Edificio ”Forner”, Playa Sur Peniscola. Efter en 
stunds letande visar Björn adressen för en spanjor, 
han pekar bortåt en rondell och förklarar på spanska. 
Björn nickar och tackar för hjälpen men han förstod 

inte ett ord. Regnet kommer, vi sätter fart för att inte 
bli genom blöta, hinner lagom in under markisen när 
himlen öppnar sig. Det regnar och åskar hela efter-
middagen. Börjar tröttna på detta väder. Vi lämnade 
Sverige för att få sol.

Skönt väder igen
Måndag besöker vi marknaden här i Peniscola, inte 
så stor men ändå mycket folk. Björn köper sig ett par 
shorts billigt. Eftermiddagen tillbringar vi vid havet. 
Helt underbart. Vi bokar bil till onsdagen och hämtar 
då en Fiat Panda som ska ta oss runt i trakten. Börjar 
med att åka mot Benicarlo. Färden går vidare genom 
småbyar Calig, Cervera del Maestre, i Sant Mateu 
stannar vi och käkar lunch på en mysig liten taver-
na. Kör sen vidare ut på en lite större väg som ska ta 
oss till Morella. Vägen hit har varit ganska så slingrig 
med flertalet hårnåls kurvor och med en fantastisk vy 
med dalar och berg. Massor av byggda stenmurar på 
slänterna där man har haft odlingar en gång i tiden. 

Morella ligger högt upp, vägen dit måste ju vara som 
den är. Väl uppe finns en gammal borg med kultu-
rella inslag och en utsikt över dalen som är svår att 
beskriva. Vi tar oss ner igen för att fortsätta mot Cati, 
Albocasser under denna färd har vi naturligtvis fo-
tograferat en hel del. Därefter åker vi vidare mot Al-
cala de Xivert vägen hit har varit upplevelse rik med 
många kurvor. Nu blir det ännu värre, vägen slingrar 
sig fram det är rekommenderad hastighet 30-50 km/
tim. Man möter nästan sig själv i kurvorna, häftigt. 
Onsdagskvällen fortsätter med att ett svenskt par bju-
dit in alla svenskar på campingen. 57 stycken kommer 
med bord och stolar. De bjuder på ärtsoppa, punsch 
och trevlig samvaro. Vi sitter ute till sent, sjunger och 
berättar historier. Björn drar sin klassiker som nog en 
hel del av er har hört. God Natt!
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60 år
Har köpt ett hänglås  som vi ska sätta fast på en liten 
gångbro intill Gamla Stan här i Peniscola. Idag 6/10 
2012 fyller jag 60 år. Björn bjuder ner mig till stran-
den där vi ska avnjuta en champagne frukost. Rosa 
Cava som är kall och god, nybakad baguette och goda 

ostar. Havet glänser, vågorna brusar och vi är nästan 
ensamma denna morgon. På eftermiddagen kommer 
medlemmar 699 Lars och Britt Törnqvist (Styggbo). 
På måndagen är det åter dags för marknad. Vi går 
tillsammans med Lars och Britt. Vi har sällskap med 
våra ”gubbar” men delar på oss. Britt och jag ska titta 
på billiga skor, vi står väldigt tät med andra sko intres-
serade. Skorna  kostar endast 5 euro/par, en kvinna 
med barnvagn tränger sig fram. Britt ska ta upp sin 
plånbok, den  finns inte. Tittar närmare på väskan 
som har sidor av skinn, den är uppskuren efter sidan. 

Dagarna går
Tisdag 9/10 är det Valenciadagen som är en helgdag 
här i Peniscola. Onsdag åker vi lokalbuss till Beni-
carlo. Gör ett besök inne i saluhallen. Där finns fisk 
i alla storlekar små, stora, de ser inte så goda ut, kött 
som hänger i krokar mm. Fredagen 12/10 är det Spa-
niens Nationaldag, Columbusdagen. Ett åskväder på 
lördagen för med sig starka vindar från Afrika som 
tar med sig fullt av flugor som attackerar oss ett antal 
dygn framöver. Tisdag tar vi lokalbussen till Vinaros, 
vi ska besöka varuhuset Carrefour. Här i Peniscola 
börjar turismen avta, hotell, små butiker, restaurang-
er har stängt, solstolar och parasoll har tagits bort från 
stranden. I Gamla Stan upptäcker vi ett hål i berget i 
utkanten av staden som kallas Blåshålet, där kommer 
det upp vatten från havet när det blåser kraftigt det 
ser och låter mäktigt. Jag måste på toaletten, finner 
en offentlig. En dam före gör sitt besök Vi går in så 

fort hon kommer ut. Det skulle vi inte ha gjort. Pro-
ceduren med rengöringsmedel sköljer över toalettstol 
och hela golvet. Vi blev blöta om skor och fötter. 25/10 
hyr vi bil igen, nu ska vi åka upp i bergen på ytterli-
gare smala krokiga vägar.  Första målet är den varma 
källan Fuente Da Banos i Montanejos. Vattnet är + 25. 
I Ompresa del Mar finns en upplyst gata med stora 
färgade ljusbågar som lyser helt fantastiskt och mosa-
ikskulpturer kantar gatorna. Sista natten blåser det en 
hård vind  upp till 30 m/s i vindbyarna. Vaknar med 
en ganska stor gren på taket. Alla här är hjälpsamma, 
så det fixar sig snabbt att bli av med den. Nu ska vi 
börja resan hemåt.

Hemresan
Måndagen 29/10 vaknar är kall om näsan, gasolen tog 
slut i natt. När vi ska åka har vi punktering på höger 
framdäck antagligen pyspunka. Dagen börjar inte så 
bra. I Issoire finns en däckverkstad Cote Route Ayme. 
De tar hand om oss direkt. Onsdag 31/10 stannar vi 
på en ställplatz i Pont a Moussen en kanonfin plats 
intill Moselfloden. Hemresan körs i repris från nerre-
san. SkipBo mästerskapet avslutas efter 132 omgångar 
vann jag med 69 utgångar mot Björns 63, tack för alla 
heta spelstunder. Sista övernattningen på denna resa 
blir ställplatzen hos Bengt i Örkelljunga.
Onsdag 7/11 parkerar vi hemma på garageuppfarten. 
Vilken känsla att återigen få se vårt lilla hus efter drygt 
600 mil på stora och små vägar genom Europa.

Kör försiktigt och var rädda om varandra så ses vi. 
Kramas ofta!

Kramar 369 Sonja & Björn

Hela skildringen kan du läsa på medlemssidan, digitala 
Rullan.



13

Att vara husbilshund
Jag heter Fiora och är 10 år, husbilshund samt av ra-
sen Lagotto Romagnolo fintsom snus! Fina anor på 
papper men vad hjälper det när man inte ser ut som 
man ska. Fel på pälsen! Jag är inte lockig. Jag har rak 
päls. Kanske om man tittar noga så har jag lite lockar 
i alla fall men enligt rasisterna i Kennelklubben är det 
inte tillräckligt. Det gör inget för jag är älskad ändå.

Jag kanske inte är berömd för mitt utseende. Jag är 
däremot berömd för hur jag jagar. Det är mat jag är 
ute efter. Jag älskar mat! Så fort jag blev stor nog, med 
ökad räckvidd, utvecklade jag strategier för att nå allt 
ätbart. Det värsta var att både husse och matte blev 
vaksammare med åren. Trots det jag lyckas ibland 
riktigt bra. Bäst går det i husbilen. Det är liksom lite 
närmare till allt där och det är som om vaksamheten 
från människorna avtar. Allra mest lönande är det när 
vi har främmande vid matbordet i husbilen. Det bästa 
är att människorna aldrig lär sig. Allra lättast att lura 
är nog husses bror Roland. Han har givit mig många 
godbitar under året. Han är inte så vaksam och sänker 
ofta garden. Då är det klippt! Borta är det som han 
hade tänkt mumsa på. Hur enkelt som helst! Att jag 
sedan får lite ovett är smällar man får ta.

Min plats i husbilen när vi åker är under matbordet. 
Där har jag min korg. Det känns skönt och tryggt där. 
Matte har pratat om att skaffa säkerhetsbälte till mig 
men husse vet inte hur han ska lösa det tekniskt. Än 
så länge får jag vara lös. Nästa säsong kanske jag har 
bälte. Vi får se om jag kan anpassa mig. När jag ska 
lära mig något nytt strular jag i början men för det 
mesta får faktiskt husse och matte som dom vill. Det 
är ju dom som har hand om hundmatsburken men 
dom ska inte tro att jag viker ner mig alltför lätt.

Att åka husbil är det bästa jag vet. Det betyder alltid 
något kul. Det blir långa promenader i skogen och so-
cial samvaro med trevliga människor. I husbilen har 
jag järnkoll på husse och matte. Dom kan inte göra 
mycket utan att jag ser det. OK! Ibland lämnar de mig 
i husbilen men aldrig för någon lång stund. Då går jag 
upp och lägger mig på min soffa. Ja! Jag har en egen 
soffa med fin röd filt. Ibland får jag låna ut soffan till 
någon som kommer och hälsar på men då får gäster-
na inte sitta på min fina filt. Matte tar bort den. Bra det 
är min stil! Man får hålla på sitt.

Jag har eget pass också. Det har jag haft sedan jag var 
liten. Man måste ha pass om man är hund och vill ut 
på äventyr i Europa. Det krävs en massa konstiga sa-
ker för att jag ska få komma tillbaka till Sverige igen. 
Vi tycker att det är OK alla tre. Sprutan jag ska ha på 
jämna mellanrum är inte så farlig för vi har en väldigt 
snäll veterinär. Bonus är att jag alltid får en godiskara-
mell när vi är på väg hem igen. Man ska visa upp mitt 
pass för tullen när vi åter vänder hem. Vilken tull? Inte 
en enda gång har vi sett röken av dem när vi kommit 
över Öresundsbron. Ledsamt! Jag som är så stolt över 
mitt pass och vill gärna glänsa med det.

Husbilen är på stall i vinter. Jag ligger här i min korg 
och drömmer om våren. Det är högst troligt att vi träf-
fas då. Hej så länge!

Fiora i bil 289
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Vinplockning i Tyskland
För en del år sedan kom vi att lära känna en familj i 
Tyskland som har en liten vinodling i området kring 
Saar, en biflod till Mosel. Det var först korta besök i 
flera år i samband med vår husbilssemester under 
sommaren. Efter att ha blivit pensionärer frågade vi 
om vi fick hjälpa till i samband med skörden av vin-
druvorna. Detta är ju en arbetsintensiv period så vi var 
hjärtligt välkomna. 

Hösten 2012 var det dags igen för fjärde gången. Våra 
tyska vänner ringde oss i början av oktober och med-
delade att på måndag den 15:e var det dags för skörden 
av Rieslingdruvor. Det var om en knapp vecka men vi 
var förberedda och på morgonen den 12:e startade vi 
genom en frostigt Skåne, över Öresundsbron och vida-
re genom ett soligt men fortfarande frostigt Själland. 
Färden gick vidare via broarna över Stora och Lilla Bält 
till Jylland där vi letade oss ut till västsidan. Längre 
söderut på den tyska sidan körde vi längs strandvallen 
mot havet. Ute på havssidan och i de stora dammar-
na innanför vallarna såg vi en massa olika fåglar så vi 
stannade en stund med våra fågelkikare. Emellertid 
blåste det kraftigt och regnet hängde i luften varför vi 
snart åkte vidare.

För att inte behöva åka genom Hamburg tog vi färjan 
från Glückstadt över Elbe. Det hade nu börjat mörkna 
och regna varför vi stannade för natten på ställplatsen 
på andra sidan. Efter en blåsig och regnig natt steg vi 
upp i strålande solsken och kunde ta en morgonpro-
menad i omgivningarna. Därefter fortsatte färden via 
Bremen och Köln till Andernach, strax norr om Ko-
blenz. Ställplatsen där ligger vid stranden av Rehn och 
verkade vara populär med 50-60 husbilar på plats. Vi 
lyckades hitta en av de få kvarvarande platserna och 
hann med en promenad i den gamla stadskärnan inn-
an mörkret började falla.

Nästa morgon körde vi sista etappen till våra vänner 
i Oberemmel, en liten ort sydväst om Trier. Efter att 
ha ställt husbilen inne på en gård och efter lite social 
samvaro var det dags för vila inför arbetet nästa dag.

På morgonen klockan 9.00 stod vi klara med lämp-
liga kläder, grova skor och plasthandskar, färdiga att 
åka upp i vinbergen. Väl upp var det bara att förse sig 
med en sax och sätta igång. Vi gick nerifrån och upp-

åt, en plockare från varje sida om raden av vinplantor, 
klippte loss klasarna och lade dem  i hinkar. Hinkarna 
tömdes sedan i en behållare på en liten traktor som 
kunde köra i de branta gångarna mellan raderna. När 
behållaren var full tömdes denna i större kärl på den 
större traktorns släpkärra nere på vägen.

Även om det var intensivt arbete fanns det tid att 
njuta av den fantasiska naturen.

En del av skörden såldes till en central där druvor 
från olika odlare lämnas, både från Saar och Mosel. 
Man skiljer där på druvorna beroende på olika kva-
litéer och sedan görs olika slags vin under namnet 
Moselland.

En del av vindruvorna som vi plockat togs om hand 
hemma på vingården. Det är en väldigt arbets-
krävande process att pressa druvorna, tanka upp 
druvsaften i stora kar på över 1000 liter, tillsätta jäst 
och annat som behövs för att jäsningsprocessen ska 
komma igång och slutningen tappa över i de stora 
jäsningstankarna.
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Varje dag under en hel vecka höll vi på med skörden 
från 9 till 17 med avbrott för ett par timmars lunch. 
Det kändes lite i ryggen på kvällen eftersom klasar-

na inte bara växer i brösthöjd utan ända ner till i 
knähöjd. Men fantastiskt roligt är det! Inte minst 
genom att verkligen få umgås med familjen i var-
dagen. Det blev att traggla sig fram med skoltyskan 
eftersom våra vänner inte pratar engelska.  

Till helgen tog vi avsked av vår vinodlarfamilj och 
med en del inköpta flaskor styrde vi kosan hemåt. 
Vi hade lite bråttom eftersom vi i ett svagt ögonblick 
hade vi lovat att vara hundvakt åt dottern som med 
familj skulle åka till Florida, annars hade vi nog 
stannat några dagar till. Med en övernattning på 
ställplatsen i Eckernförde norr om Kiel kom vi till 
Skåne nästa dags eftermiddag.

Till hösten bär det av igen!!!!
664 Eva & Bertil Lennartsson

Ny återförsäljare
- Detta är succé! 
Ja, så uttryckte Hallands Camps platschef Pähr Svens-
son på söndag eftermiddag vid premiärhelgen den 
11-13 januari. Under de tre invignings-dagarna beräk-
nade han att det kom drygt 2.000 personer. Hallands 
Camp har ett mycket bra läge intill motorvägen (E6) 
och Pelle, som han kallas, sade att vi är hjärtligt väl-
komna in. – Vi bjuder på kaffe och kaka till alla, tvärt 
emot vad vissa fack-tidningar har uppgett. Lägg Vin-
bergsvägen 2 i Falkenberg på minnet, det är värt ett 
besök, det lovar jag.

Kenneth Elfström (500)
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Nya vinterdäckskrav på tunga fordon
Från och med den 1 januari 2013 ska tunga fordon 
ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets 
drivaxlar. Det har regeringen beslutat och det medför 
förändringar i trafikförordningen och i Transportsty-
relsens föreskrifter.

Ändringen i trafikförordningen innebär att fordon 
med en totalvikt över 3,5 ton, det vill säga tunga last-
bilar, tunga bussar och personbil klass II, ska vara ut-
rustade med vinterdäck eller likvärdig utrustning på 
fordonets drivaxlar. Detta krav gäller under perioden 1 
december till 31 mars om det råder vinterväglag.

Kravet gäller både svenska och 
utländska fordon.

Med anledning av regeringens beslut kommer Trans-
portstyrelsen inom kort att införa ett allmänt råd i 
däck- och fordonsföreskrifterna om att snökedjor, slir-
skydd och vissa grovmönstrade däck betraktas som 
likvärdig utrustning till vinterdäck. Dessutom kom-
mer Transportstyrelsen att föra in i föreskrifterna att 
vinterväglag bör anses råda när det finns snö, is, snö-
modd eller frost på någon del av vägen.

Mönsterdjupskrav på alla däck
Notera att alla däck på tunga fordon ska ha ett möns-
terdjup på minst 5 mm vid vinterväglag under peri-
oden 1 december till och med 31 mars. Kravet gäller 
inte för tillkopplade släpfordon, för dem gäller grund-
kravet om ett mönsterdjup på 1,6 mm. Kraven gäller 
svenskregistrerade såväl som utlandsregistrerade for-
don.

Nya körkortsregler för bil (B-behörigheter)
Riksdagen	har	beslutat	om	nya	bestämmelser	på	kör-
kortsområdet.	 De	 nya	 reglerna	 började	 gälla	 den	 19	
januari	2013.

Der står en massa om släpvikt och totalvikt, C1E-, CE-, 
D1E- och DE-behörighet men i sista stycket står:

För dig som redan har en B- eller 
BE-behörighet
Tänk på att om du redan har ett körkort med behö-
righet B eller BE, gäller de regler som fanns när du 
tog ditt körkort. En grundläggande princip inom kör-

Detta är ett utdrag från:
www.transportstyrelsen.se nyhetsarkiv 2012.11.22.

Kenneth Elfström (500)

kortslagstift-ningen är att du aldrig förlorar den rätt 
att köra ett fordon eller en fordonskombination som 
du en gång skaffat dig (under förutsättning att du inte 
får ditt körkort återkallat). Det innebär följande:

# Du som har tagit körkort med behörighet B före 
den 1 juli 1996 och haft det i obruten följd sedan 
dess har inte någon övre begränsning för vad din 
personbil får väga.

# Körkort med behörighet BE som är utfärdat före 
den 19 januari 2013 ger fortsatt rätt att dra släp oav-
sett vikt.



17

Träffar mm under 2013
Idé och Teknikträff den 24 – 26 maj
Årets idé- och teknikträff äger rum i Eksjö. Platsen är Eksjö Trafikövningsplats Nifsarp. An-
komst Fredag tidigast kl 15.00. Respektera detta klockslag eftersom det är en arbetsplats. Kom-
mer ni dagen innan så finns Eksjö Camping att tillgå för den som vill. Pris 250:- kr per bil. 
Avgiften betalas till klubbens plusgirokonto 6088517-5. Sista anmälningsdag 20130405 till Åke 
o Gunilla Piel 0708-264451 email gunillapiel@hotmail.com. Max 50 bilar.
 

Studiebesök AL-CO i ULM 1 juli 2013
Kostnad 450:- för gemensam middag. Färjebiljetter och övriga kostnader betalas och beställs av 
var och en. Inbetalning till klubbens  plusgirokonto 6088517-5. Endast 20 bilar får plats. An-
mälningstiden är utgången men hör av Er till Ulf Solgren på telefon 070-4333260 eller email 
solgren@hotmail.com om intresse finns så vet han om det finns platser kvar. Värdpar är 123 
Majvor o Ulf Solgren och 199 Pälle Bergfoth o Irma Grip.

Sensommarträff med klubbmästerskap den 23 – 25 augusti 
Träffen kommer att äga rum i Gamleby Folkets Park. Kostnad blir 500:- per bil och två personer. 
250:- för 1 bil med 1 person. Då ingår  mat en kväll. Sista  anmälningsdag är 20130610 till Liz 
Birkehöj-Nyängs 076-1108599 0493-51914 email: vega.bostader@telia.com. Avgiften betalas 
till klubbens plusgirokonto 6088517-5 senast 20130615. Arrangörer är: 1027 Gösta o Liz, 1217 
Roger o Kicki, 177 Bo-Inge o Monika.

Elmia den 12 – 15 september
Det finns fortfarande platser kvar på klubbens camping på Elmia. Om du är intresserad – an-
mäl Dig snarast möjligt till Stig Högberg. Email: stighogb@telia.com, tel.: 019-294441, 073-
3632474. Nu gäller först till kvarn Avgiften 850:- betalas in på klubbens plusgirokonto.

Husbilen Open Golf Vadstena GK 31 maj
En inbjudan kommer snart i din brevlåda. I år skickar du själv in din anmälan till Bürstner Sve-
rige AB. Har Du frågor ring eller maila Åke Stärner 070-3982084 annalenaake@hotmail.com

Träff i Norr 6 – 9 juni
Samling kl 10.00 på Camping Kustladan den 6 juni. Därifrån blir vi hämtade med buss för 
olika utflykter till följande: Docksta/Ullånger för båt till Ulvön med guidad tur på ön samt skär-
gårdslunch på Ulvö Hotell. Nästa dag buss till Hemsö Fästning i Härnösand guidad tur och 
fika. Begränsat antal bilar max 25 st. Kostnad 955:-/pers. Eller 1910:- per bil med 2 personer. 
I priset ingår Camping 3 dygn utan el, Buss o Båttransporter, guider, 1 lunch 1 fika och 1 mid-
dag. Anmälan senast 20130515 till 667 Per o Ann-Britt Grundström 0663-10160, 073-8046835 
email:annbritt.grundstrom@oviknet.com. Medarrangörer är 695 Torsten o Maj-Lis Lindberg, 
667 Per o Ann-Britt Grundström, 1040 Karl-Anders o Lilian Nylander, 1115 Assar o Inger Sjö-
berg.

Övriga mässor
Turmässan, Svenska Mässan i Göteborg 21-24 mars 
Stora Nolia, Umeå 3-11 augusti
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Einsteins Bürstner-problem
Årets	Tysklandsresa	går	till	AL-KO-fabriken	i	Ulm.	En	av	de	mest	kända	invånare	från	Ulm	är	vetenskapsman-
nen	Albert	Einstein,	så	därmed	blir	Rullans	klurighet	följande:

Einsteins Bürstner-problem

1. Det är 5 hus i 5 olika färger
2. I varje hus bor 1 person med olika nationalitet.
3. Dessa 5 husägare dricker en särskild sorts dryck, tankar diesel från olika oljebolag och kör Bürstner husbilar 

av olika modeller.
4. Ingen husägare tankar samma diesel eller kör samma Bürstner-modell.

Frågan är: Vem kör Bürstner Elegance i 810 G ?

1. Engelsmannen bor i ett rött hus.
2. Svensken kör Bürstner Nexxo t 729.
3. Dansken dricker te.
4. Det gröna huset är till vänster om det vita huset.
5. Det gröna husets ägare dricker kaffe.
6. Personen som tankar på BP kör en Bürstner Viseo i 726.
7. Ägaren till det gula huset tankar på Statoil.
8. Mannen som bor i huset i mitten dricker mjölk.
9. Norrmannen bor i det första huset.
10. Mannen som tankar på Jet bor granne med han som kör Bürstner Ixeo it 735.
11. Mannen som kör Bürstner Aviano i 727 bor granne med han som tankar på Statoil.
12. Mannen som tankar på OK/Q8 dricker öl.
13. Tysken tankar på Shell.
14. Norrmannen bor granne med det blå huset.
15. Mannen som tankar på Jet har en granne som dricker vatten.

Svar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lösningen skickas till Kenneth Elfström, Kongsbergsvägen 4, 432 98 Grimeton, senast den 15 juli 2013.

Priser: Första rätt öppnade: Grillbestick, andra Necessär och tredje Grilltändare.
Samtliga priser från Bürstner Sverige AB.
Dragning lördagen den 14 september 2013 i samband med årsmötet på Elmia.

Ett litet pm inför vårstarten
Glöm ej att meddela Transportstyrelsen.
Kolla oljenivå, broms och kykvätskenivåerna.
Funktionskontroll på panna, kylskåp och spis, belysning.
Provbromsa för att kolla pedaltryck.

Ni som har vattenburen värme kolla nivån i 
expansionskärlet.
Efter att bilen flyttats gör gärna en kontroll av 
marken efter ev. oljeläckage.

Mvh Åke 350 
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Lyssna
När jag ber dig lyssna på mig

och du börjar ge mig råd

har du inte gjort det jag bad dig om

När jag ber dig lyssna på mig

och du börjar berätta för mig varför

jag inte borde känna så

trampar du på mina känslor

När jag ber dig lyssna på mig

och du känner att du måste göra något

för att lösa mina problem

har du svikit mig, hur konstigt det än kan verka

Lyssna. Allt jag bad dig om var att du lyssnar

inte pratar eller gör – bara hör på mig.

Och jag klarar mig själv

Jag är inte hjälplös. Kanske modfälld och

bristfällig, men inte hjälplös.

När du gör någon för mig

som jag kan och behöver göra själv

så bidrar du till min ångest och svaghet.

Men när du accepterar att jag känner vad jag känner,

oavsett hur irrationellt det är,

så kan jag sluta försöka övertyga dig

och kan börja arbeta med att

förstå vad som ligger bakom denna känsla.

Och när det är klart, är svaren uppenbara

och jag behöver inte längre några råd

Gasoltips och medlemsrabatter
Bürstnermedlemmar får 10 % rabatt om man fyller 
sin gasolflaska i Karlshamn, Tenngränd 2, Munkahus,
Karlshamn, koordninater N 56 09´36,0, E 014 50´35,0 
Tel 0454-89435. 
Aktuellt pris 22 kr/kg. Obs kan ändras.

Billig gasol
finns också vid gasolmacken i Nyköping. Spelhagsvä-
gen 6, 61131 Nyköping, tel 0736-762414, 
info@gasolmacken.se
www.gasolmacken.se
Aktuellt pris 29 kr /kg. Det innebär för en P10 290 kr 
och en P11 319 kr. Du betalar för det som går i flaskan.

Timmernabbens karamellfabrik
Här kan Du fylla en P10 för 230 kr och en P11 för 250
kr. Startavgift är 140 kr - dvs det är det minsta belopp 
Du måste betala även om Du fyller mindre.
Vid väg 22, avfart norr kustvägen söder om Mönsterås 
vid Motell Kronmunken. Priset kan ändras.

Gasolfyllarna
Moa Martinssons gata 14, Norrköping, Klockartorpet.
GPS N 58 34´50,5´´. E 16 07´50,5´´
Finns också i Stockholm. Aktuellt pris Norrköping 
fyll- ning P10 - 250 kr, P11 260 kr, Stockholm fyllning 
p10 260 kr, P11 270 kr. Priserna kan ändras.

Östgöta Camping - Mantorp
byter gasolflaskan P10 o P11 för 295 kr.

Ställplatser och campingar 
med medlemsrabatter

Bäckagårds ställplats
Avfart 111 från E 4 utanför Linköping. Du kör mot 
Malmslätt och svänger sedan mot Skäggetorp. Efter 
400 m finns en skylt om ställplats mot Kaga. Ställplat-
sen finns efter ca 800 m.
På ställplatsen finns vatten och några eluttag. Kostnad 
50 kr samt 50 kr för el. Betalas i automat med 5 och 
10-kronor. Drivs av medlem 138 Ingemar Nordén.

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



Bürstner - forma din husbil som du vill ha den. Vi har ett av branschens största modellprogram, 
stort urval av lacker, snickerier, möbeltyger mm. Hur skulle din favorithusbil se ut?

Köp tryggt - köp Bürstner - Sveriges starkaste garantipaket

   
   

    
Kostnadsfritt 

 

Bürstner auktoriserade återförsäljare;
Bilcompaniet Visby 0498-24 77 55  
BW Fritid Umeå 090-18 92 25
Eljas Motor Borlänge 0243-17 550 
Granec Maskin Luleå 0920-22 80 25  
Hallands Camp Falkenberg 0346-7144 50
MälarCamp Haninge 08-512 514 70
MälarCamp Upplands Väsby 08-591 148 40

Orrekulla Bil Göteborg 031-57 98 90
Skara Husvagnar Skara 0511-189 85
Skåne Camp Svedala 040-29 29 12 
Tumbo Husvagnar Kvicksund 016-34 71 30 
Åström Fritid Sundsvall 060-12 38 08
Östgöta Camping Mantorp 0142-217 30

NY!
NY!

www.buerstner.se

Vi älskar design och nya innovationer.

Grand Panorama Elegance Ixeo Nexxo


