


BERGFOTHS GRAFISKA AB

Överlast...
Det har varit mycket dividerande om hur mycket vi får lasta i våra 
husbilar. Nu har nr 500 Kenneth Elfström kollat upp det hela.

Det har på vår ”Gästbok” och på olika träffar diskuterats överlast. Jag ringde po-
lisens trafikenhet i Halmstad och Sveriges kunnigaste trafikpolis, Ruben Börjes-
son, Nyköping och fick följande svar.

Upp till 20% över lastkapasiteten är det böter med kr 2.000:-. Mellan 21-30% är 
böterna kr 2.500:-, mellan 31-40% är böterna kr 3.000:-. Över 41% är böterna kr 
4.000:-. I Trafikförordningens 14 kapitel §15 står bl.a.: Polisman skall också hin-
dra fortsatt färd om:

1.	 maximilasten	för	ett	fordon	överskridits	med	än	20	procent.

2.	 det	tillåtna	axel-,	boggi-,	eller	trippelaxeltrycket	överskridits	med	
mer	än	10	procent,	eller

3.	 bruttovikten	 för	 ett	 fordon	 eller	 den	 sammanlagda	 bruttovikten	
för	ett	fordonståg	överskridits	med	mer	än	10	procent,	såvida	inte	
särskilda	skäl	föranleder	annat.	Detta	gäller	oavsett	om	överlasten	
beror	på	lasten	eller	antalet	passagerare.

Vi tar ett exempel. Min bil, Nexxo t 729 2013, har en totalvikt på 3850 kg och tjäns-
tevikt på 3027 kg. Alltså har den en max lastvikt på 823 kg. MEN jag har monterat 
cykelställ, satt på extra backljus, satt in TV m.m. som skall räknas in i lastvikten. 

Att det står max lastvikt 823 kg betyder INTE att du får lasta 100 flak öl á c:a 8 kg 
(=800kg). Det bästa är att lasta bilen full med den utrustning ni brukar ha med er, 
kläder, mat, campingbord/stolar, ja, ALLT som ni kan tänkas ha med er på resan. 
Åk därefter och väg bilen. Skulle bilen väga 3550 kg får jag bara lasta 300 kg.

Kenneth Elfström (500)

Besök gärna in på vår hemsida för att ta del av den 
senaste informationen:

www.burstnerhusbilsclub.se



–––––   Tidning för Bürstner husbilsclub   –––––

Nr 1 - 2014
Årgång 17

– Nytt år med nya härliga resor och nya äventyr - Ta det lugnt på vägarna!  –

Nu kastar vi oss över 2014 och njuter av att 
solen är uppe längre på dagarna. 
Det har hänt mycket sedan vintersolståndet.

Nu är det tid att anmäla sig till våra olika träffar. Först i kö står Teknikträffen i 
Söderköping 9-11 maj. Där har vi redan fått flera anmälningar. Därnäst i tur står 
studieresan till fabriken i Kehl. 
Datum för denna är fortfarande 
inte spikat. Enligt Jörgen For-
nander kommer den troligtvis 
att gå av stapeln i månadsskiftet 
Juni-Juli. Mer info kommer på 
hemsidan och i nästa Rullan.
Det blir väl som vanligt en Golf–
runda och där kommer mer in-
formation senare. Som Ni kan 
se på Hemsidan så blir det även 
i år en trevlig Norrlandsträff 6 - 
8 juni. Mer info kommer i nästa 
Rullan.

199 Pälle Bergfoth Man kan göra annat än köra husbil på vintern, 
man kan göra som Wilma, bygga snögubbar.

Sensommarträffen!
Här har vi ingen som har anmält sig att kunna genomföra denna. Skall det bli för-
sta gången i Bürstnerklubbens historia som det inte blir någon sensommarträff? 
Det kan väl inte vara möjligt.

Sedan kommer Elmia 11-14 september. Glöm inte att anmäla Er till Stig Högberg.

199 Pälle Bergfoth



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

Vice ordförande AU
Ulf Solgren (123)  070-433 32 60
e-post: ulf.solgren@gmail.com

Sekreterare AU
Marianne Schewenius 0524-716 22 070-693 95 24
e-post: marianne.schewenius@telia.com

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

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

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

Torsten Lindberg (695)  070-655 87 50
e-post: torsten@lindberg.pp.se

Roger Jacobsson (1217) medlemsregister 0493-601 65 072-858 48 38
e-post: roger.jacobsson00@hotmail.com

Kenneth Malm (1269) webansvarig 0121-306 44 070-575 31 42
e-post: malm@jolie.nu

Valberedning
Ann-Britt Grundström (667) 0663-101 60 073-804 68 35
Lars Stenmark (773) 0121-300 86 070-626 94 52
Sture Schewenius 0524-716 22 070-591 64 00

Revisorer
Sonja Sjöberg (411) 0472-761 55 070-531 88 44
Lisbeth Grundström (1340) 0660-25 21 55 070-380 89 73
Suppliant: Bertil Käll (363) 019-22 68 05 070-517 01 84

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

Materialförvaltare
Tord Sjöberg (434) 0141-504 36 073-986 20 10
Kurt Blixt (751) 0143-123 44 070-353 05 46

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.

Utgivningplan för 2014
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 (289)
Marianne Palmér (1234)
Kenneth Elfström (500)

MEDLEMSAVGIFT 2014
Ni som betalat medlemsavgift från Elmia och fram till 2013-12-31 har betalat för 2014.

Ni andra skall betala 300:- till klubbens plusgirokonto 608 85 17-5 omgående. 
Glöm inte att skriva ert medlemsnummer först på meddelanderaden. Inga inbetalningskort bifogas. 



Nya klubbjackor
Jag har haft en träff med Bürstner Sveriges 
Jörgen Fornander där vi tittat på nya Klubb-
jackor m.m till Er medlemmar. Vi kommer 
att bli så fina och är väldigt tacksamma för 
att bli sponsrade till en viss del av Bürstner.

Årsmärken
Som vi tidigare meddelat delas det inte ut 
några årsmärken. Kvitto får ni ju antingen 
på post eller bank eller via Internet hur ni 
nu väljer att betala. Märk väl att detta gäller 
er som har betalat. Ni som inte betalat gör 
detta så fort som möjligt så att Ni kommer 
med i Medlemsmatrikeln som kommer 
med nästa Rullan. Har ni inte betalat så 
kommer heller ingen tidning.

Medlemmar
Det har rört sig en del på medlemssidan. 
Vi har tappat en del som bytt märke. Det 
gäller redaktionsgruppens 1107 Neta Toms-
son. Finns det någon som är villig att ta 
hennes plats så hör av Er till mig. 
Vi har också tappat 350 Åke Piel som satt 
i styrelsen som tekniskt ansvarig. Han tog 
också över en del av Kenneth Johansson i 
Skärhamn angående medlemmar som va-
rit på träffar och deras namnbrickor. Som 
tekniskt ansvarig har vi nu ingen , men det-
ta får valberedningen ta tag i till årsmötet. 
När det gäller medlemmars brickor så har 
Sten Gustavsson lovat att ta detta uppdrag, 
då man inte behöver sitta i styrelsen för 
detta. Har är ju gift med vår Kassör så det 
är ju nästan syrelsen. 

199 Pälle Bergfoth

Våra träffar i år:

1. Idé- och Teknikträff  9-11 maj  Söderköping.
 Anmälan till Pälle Bergfoth, 199pelle@gmail.com
 Senast 24 mars 2014.

2. Studieresa till Kehl. Datum är inte fastställt ännu. 
 Mer information kommer.
 

3. Sensommarträff  ej fastställt. Hör av Er till ordföran-
den om ni har förslag.

4. Elmia 11-14 september.




