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Pälles spalt

Vi håller på att ta fram nya Jackor till medlemmarna. 
Det kommer även att finnas pikétröjor m.m så små-
ningom. Meningen är att man skall gå in på Klubbens 
nya hemsida (som snart är klar) och där klicka sig vi-
dare till Leverantören och beställa själv det man vill ha 
och betala direkt till leverantören. 
På så vis behöver vi inte ha ett stort lager och inte ligga 
ute med en massa pengar.

Vi fick på Årsmötet en fråga om att man ville ha min-
dre klubbdekaler att sätta på bilarna. Detta håller vi 
på och undersöker så vi får se hur det blir med detta.

Det är många som inte betalat sin medlemsavgift för 
2014 den 20 mars.
Det har gått ut påminnelser till dessa och väldigt 

Kycklinggryta med dragon o 
champinjoner
4 portioner

150 gr champinjoner färska
1 röd paprika
4 kycklingfiléer
2 msk smör
2,5 dl grädde
1tsk torkad dragon
salt o peppar

Skölj o skär champinjonerna i kvartar o paprikan i 
mindre bitar.
Skär kycklingen i portionsbitar och bryn dem tillsam-
mans med champinjonerna o paprikan i smör.
Tillsätt grädde, dragon, salt o peppar. Låt sjuda under 
omrörning ca 5 minuter. Tillsätt med vätska om det 
behövs.

Så var det dags att skriva ordförandens spalt i andra Rullan för i år.

Det blir ett nummer med en del resor, kluriga grejor av 500 Kenneth, samt 
ett par recept som vanligt.

många har hört av sig både på telefon och mail och 
dom allra flesta har väl betalat vid det här laget.

Som vanligt kommert det här 2 recept. Det ena har 
jag fått av vår vintergranne på Eksjö Camping, som 
jag kallar Gränna-Göran eftersom han bor i Gränna. 
Hans recept kommer från hans moster.
Det andra receptet på Kycklinggrytan har jag fått av 
min äldsta dotter Helena. Den skall i originalrecpetet 
serveras med Mathavre. Hon sa att hon förstod att jag 
inte äter sådant så när hon bjöd oss på grytan så serve-
rade hon även ris till mig.

Smaklig måltid.
199 Pälle

Servers med sallad och ris eller potatis.



4

Ny ställplats vid Borgholms slott

Portergryta
4 portioner

500 gr. grytbitar nöt el älg       
1 fl. porter 33 cl el annat mört öl       
0,5 dl svarvinbärssaft, outspädd
0,5 dl kinesisk soja
2 st buljongtärning
5 st enbär, krossade
5 st svartpepparkorn, krossade
1 st gul lök i klyftor
1 tsk timjan (kan uteslutas)
2 st stora morötter

Koka upp öl,soja, saft, buljongtärning, kryddor och lök
Skär köttet i bitar.
Lägg köttet i det kokande spadet.

Sänk värmen, sjud under lock i ca 60 minuter.
Skumma om det behövs.
Späd med ev. mer vatten om så behövs.
Lägg i morötterna skurna i slantar.
Sjud ytterligare i 15 minuter.

Redning
2 msk vetemjöl utrört i vatten
2dl grädde
Låt koka ihop några minuter

Vill du inte ha kryddor o grönsaker i såsen
silar du bort dem innan du gör såsen

Serveras med ris eller pressad potatis
Drick ett gott rödvin alternativt en god öl till.

Smaklig måltid!

Tisdagen den 25 mars hade Borgholms Energi och Statens Fastighetsverk (SFV) med fast-
ighetsförvaltare Anders Magnusson kallat till pressträff med anledning av att de kommer 
att öppna en ny ställplats vid Borgholms slott.

Inbjudna var också ordföranden i alla husbilskubbar samt Riksförbundet Mobil Fritids 
(RMF) styrelse. BHC:s ordf. Pälle Bergfoth (199) representerade klubben men även RM-
K:s Kenneth Elfström (500) var närvarande. Cirka tio klubbar hade hörsammat kallelsen.

Det blir ingen ”vanlig” ställplats utan ”Upplevelser med ställplats”. Det går inte att bara övernatta. Man måste 
anmäla sig till Unik slottsvisning kl 19.00 (100:-/pers.) eller Grillbuffé på Slottshöjden (200:-/pers.). Kostnaden 
för ställplatsen tillkommer med 200:-. Ställplatsen är tillgänglig klockan 17 – 11.

Mer information, www.borgholmsslott.se
Kenneth Elfström (500)

Kallelse till årsmöte
Klubbens årsmöte äger rum lördagen den 13 september 2014 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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Framme i España
Ett utdrag från 2013 års resa

Väg N11 slingrar sig fram längs havet. Kör ner för en 
backe där vägen går in i ett vykort med motiv av ha-
vets skummande vågor som slår mot stranden och 
den lilla staden Callela ovanför.  Vi närmar oss den 
stora staden Barcelona. Första måltiden i España blir 
på Mc Donalds i Villafranca. Det är kvalmigt +35 och 
ett åskoväder dundrar in över oss. Nu ska vi ta oss till 
Cambrils. Vägen från Sverige och hit har varit omväx-
lande, vi har färdats i en fantastisk natur av alla de 
slag, på autobahn, små slingriga vägar, naturen har 
varit blandad av stora majsfält, nickande solrosodling-
ar, vinplantage, fruktträd, olivlundar, palmer, blom-
mor, berg, dalar, alléer med grenar som gjort det som 
tunnlar, glittrande floder, små och stora samhällen ja 
allt som kan bjudas under en sådan här resa genom 
flera länder och till sist Medelhavet. Har räknat ron-
deller från Narbonne Plage och hit till Cambrils. Jag 
tror inte ni kan föreställa er hur många, 85 st på 40 
mil. Beror på att vi ej åker betalvägar, tar lite längre 
tid men vad gör det när man har lördag hela veckan 
och 52 veckors semester. Hittar Campingen Playa 
Cambrils Don Camilo. Här finns premium platser för 
stora bilar. Denna plats ca: 10 m lång, 8 m bred och 
bilen 9 m, blir att fickparkera. Stor fin camping nära 
till havet, stor pool, kall men väldigt svalkande. Gratis 
Wifi finns att tillgå. En tur på cyklarna till Mercadona 
supermarket. Iår är vi utrustade med ryggsäckar + en 
liten kylväska. Fin strandpromenad, bra cykelbanor 
där våra små vita Mustanger (20 tums cyklar) susar 
fram med en hästkraft.

Onsdag 11/9 firas Cataloniens Nationaldag. Butikerna 
är stängda och marknaden inställd.  Mycket folk i rö-
relse. Vi sätter oss på en bar och beställer uno cervesa 
och uno glas vino blanco, vi har lärt oss att nota heter 
la cuenta. Vädret är toppen. Vi njuter av sol, bad och 
värme. Dags att lämna denna fina plats för att fara vi-
dare mot Peniscola. Åker N340 fin och bra väg. Kom-
mer till Vinaros där vi spolar av bilens resdamm. Vi 
tänker stanna på ställplatsen La Volta. Kommer 12:30, 
det är fullt. Vad gör vi nu? Jo alldeles intill ligger cam-
pingen Wismar. Checkar in och priset är 10 eu/dygn 
inkl.el. En liten spartansk camping men helt ok. Lör-
dagen blåser det men ett dopp i havet lockar. Jag gillar 
inte stora vågor men Björn lurar ut mig ändå. Efter att 
fått ett par riktigt stora kallsupar och vågor över mig, 

har jag fått i mig ett stort saltintag för resten av året. 
Blöt och lite sur på mannen min går vi till bilen. Tidigt 
söndag morgon åker vi till El Eden, där står 4 husbilar i 
kö. Har tur det finns en stor plats. Ett par från Munke-
dal som vi träffade i fjol dyker upp, jätte kul. Måndag, 
marknad och vi gör ett besök. Dagarna flyter på och vi 
stortrivs. Tisdag cyklar till Benicarlo för att forska hur 
mycket det kostar att hyra bil. Fortfarande högsäsong, 
dyrt att hyra denna vecka. Vi gör ett försök i Penisco-
la. Bra pris, vi bokar en bil till onsdagen, tillsammans 
med Lena & Kent + hunden Melker. Onsdag morgon 
levereras  en vit Skoda till campingen. Åker en smal 
krokig väg upp till Montanejos. Här ska vi bada i den 
25 gradiga Fuente De Banos lagunen. Lunch, hittar 
en bar, beställer in bikini (toast) smakade väldigt gott. 
Ett skönt bad med fiskar som nopprar på Björns ben, 
undrar vad han smakar? Därefter fortsätter vi neråt till 
Orpes del Mar. Här finns fina konstverk av mosaik, 

var här förra året, då regnade det och vi såg just inget 
av detta. Vi promenerar runt i parken. Här finns fullt 
av soffor i olika mosaikmönster, ovanliga fasan fåglar i 
granna färger samt stora fiskar med  mosaikmönster. 
Fantastiskt! Väntar på skymningen för då tänds det 
ljusbågar över de närmaste gatorna som fullständigt 
glimmar i ljuset. Tack för idag! Får ha bilen till torsdag 
klockan 12. Det gäller att utnyttja varje minut, kl: 8 är 
vi på språng, kör upp i byarna runt Peniscola, tittar på 
de vackra vyerna. Det är en varm dag, eftermiddagen 
tillbringas vid havet, +25 i vattnet. Glöm inte att dricka 
vatten!

Ljuvligt! Snart kommer mer svenskar hit till El Eden. 
Hela veckan har det varit Festes Patronals 2013 i Pe-
niscola. Inne i centrum spelar olika musikkårer, sto-
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ra fyrverkerier flera kvällar under veckan. Finalen är 
på lördag och söndag då  kommer hästar, musikkårer 
och vackert klädda barn, kvinnor och män i medel-
tidsklädsel från de olika byarna runtom. Hela proce-
duren tar flera timmar. Häftigt och mäktigt! Söndag 
kommer nr 1146 Sigvard och Eva-Britt till El Eden och 
många fler svenskar + flera Örebroare. Dagarna fly-
ter på och vi njuter av livet. Torsdag lunch gör vi ett 
besök på restaurang Jubilado ”pensionista”. Här kan 
man äta billigt. Fredagen 27/9 gör vi ett besök i Gamla 
stan. Kollar vårt hänglås på bron intill, som vi hängde 
dit förra året, rostat lite men vad gör det. Bara inte vi 
gör det. 

Har bestämt oss för att åka vidare söderut. Får flera 
tips av många nya svenska vänner här på campingen. 
Söndag kväll packar vi ihop. Klara att åka efter mor-
gonbestyren. Måste handla på Mercadona. Kommer 
till bilen, får inte ut trappan. Vad är det för fel nu då? 
Batterierna i bodelen visar sig vara tomma och glöd-
heta. Vi kör N340 mot Castelló. Naturen är otroligt 
kuperad av berg och dalar. Stora citrus odlingar kan-
tar vägen. Träden är gröna av klorofyll och de gröna 
frukterna väntar bara på att mogna. Tänk er när de 
mognar, det gula mot det gröna. Benicasin tornar upp 
sig med havet i bakgrunden. Kör vidare mot Valencia 
på A7. Passerar en stor kakel fabrik utanför Sagunt. In 
på N332 mot Alicante. En siluett visar sig på en höjd, 
den Spanska tjuren ”Ferdinand” tror jag. Framme i 
Oliva ska vi till Kiko Park camping. Finns det plats för 
en stor bil? Går runt på campingen. Hittar en plats 
som vi anser passar. Sagt och gjort checkar in, vad vi 
bedrog oss. Bilen gick inte in på varken tvären eller 
längs med. Snopet! Inte på grund av träd och grenar 
utan att bilen inte kan ta ut i svängarna, ja så är det att 
ha en stor bil! Kiko Park har en egen ställplats 75 m 
bort. Här blir bra. Promenad  till stranden som ligger 

bakom ”sandvall:en” precis vid campingen. Mörkret 
börjar lägga sig, bestämmer oss för att ta ett dopp ef-
ter denna dag. Härligt att svalka sig! Tisdag morgon, 
går runt för att leta en stor plats, har tur finner en. 
Packar ihop för att flytta. Batterierna är fortfarande 
glödheta. Inget vidare. Vad ska vi göra? Ett svenskt 
par från Göteborg som vi pratar med, vi talar om vårt 
problem. Får då veta att det finns en husbils verkstad/
försäljning alldeles utanför Oliva. Åker iväg till Nova 
Caravan. Ska höra om de kan hjälpa oss. Vänligt mot-
tagande och efter 1,5 timmar sitter två st nya batterier 
på plats. Skönt nu kan vi ”flappna” av. Därefter är det 
bara att parkera bilen på plats 161. Campingen har 
bra standard, finns allt man behöver. Till centrum är 
det ca: 3 km. Bra gång/cykelvägar. Turistbyrån är ett 
måste för att få veta vad som finns att se. Fredag är 
det marknad i Oliva. Vilken marknad. Här dignar det 
av frukt, oliver, massor av vitlök, stora fina meloner 
och grönsaks stånd. Naturligtvis kläder mm. Märks 
att hösten är på väg för sommarkläder/skor har byts 
ut mot varmare kläder. Från fredag eftermiddag har 
vi hyrt bil som vi ska ha i tre dygn. En ny röd fin Hy-
undai årsmodell –13. Lördag 5 oktober, vaknar med 
ett ryck när Björns telefon börjar gala kl:7. Lite moln 
på himlen och det känns skönt i luften. Kör N332 ner 
mot Calpe. Det är full fart, marknad idag. Ett besök 
på campingen Calpe Mar, fräsch fin plats med skap-
ligt stora platser, en bit från havet. Åker sen till Al-
tea, camping Cap Blanch, stor camping, havet och en 
stenstrand ligger på andra sidan gatan. Mycket fin 
strandpromenad. 2 km härifrån gör vi ett besök på La 
Colina i Albir (ej Acsi camp). Nybyggd camping med 
fina stora platser, pool som är uppvärmd, nya service 
hus mm. Stranden samma som Cap Blanch. Lunchen 
idag blir Gyros med potatas fritas. Gott! Ingen kall cer-
vesa utan kall agua. Benidorm prydds av flertalet höga 
hotellbyggnader. Ett besök på Bahia camping i Santa 
Pola. Stor camping i etage, fåtal stora platser. Långt till 
strand och hav. Bra plats för de som övervintrar. Den-
na dag har vi ägnat åt att kolla olika campingar ifall 
vi åker längre söderut. Trötta och belåtna efter denna 
dag njuter vi av den ljumna kvällen. Söndag morgon 
gal den där telefon tuppen igen. Studsar upp med ett 
”leende på läpparna”. Idag ska vi åka kustvägen mot 
Denia-Xabia. Mörka svarta regnmoln ligger tätt över 
bergstopparna. Färden går mot Calpe på denna sling-
rande väg längs kusten. Det går inte att beskriva hur 
vackra vyer det finns. Nästa stopp blir i Benidorm. 
Flanerar runt bland hotell och på den långa strand-
promenaden. Hyrbilens sista resa blir till Gandia för 
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att handla på Carrefour. En tur i Gamla stan i Oliva, 
snacka om trånga gränder tur att vi inte har husbilen. 
Har nu kört närmare 70 mil på tre dagar! Träffar nya 
familjer  från Örebro, kul! 1146 har kommit hit. Efter 
8 dagar på Kiko Parks camping far vi till Albir och 
La Colina. Tar sällskap med 1146. Stannar i två dagar, 
dyrt 25 eu/dygn + elavg. Vart ska vi åka nu? Jo, vi åker 
till La Manga del Mar, strax ovanför Cartagena. Först 
ett besök på Carrefour i Benidorm. Detta varuhus är 
stort, här finns allt. Nedanför Torrevieja ligger saltsjö-
ar. Stora högar av salt som liknar våra snöhögar vid 
snörik vinter. Flamenco (flamingon) trivs i saltsjöar-
na. De står och får sköna salta fotbad. Dessa två sto-
ra bilar hamnar på en liten väg som leder oss genom 
bondens land. Stora åkrar, platt och liknar faktiskt 
Närke slätten. Ingen bra väg i sikte. Gps:en ville ta 
närmaste vägen till La Manga men här tar vägen slut, 
för att fortsätta på andra sidan av vattnet. En kille på 
cykel visar oss på kartan hur vi tar oss ut till stora vä-
gen. Gracias! Väl framme vid campingen som är stor 
drygt 1200 platser, får vi två grande platser. Kostar en-
dast 14 eu/dygn inkl el. Tur att vi har cyklar för det är 
1 km till receptionen från där vi står. Intill ligger inn-
anhavet Mar Menor. Europas största saltvatten lagun 
där salthalten är 7% och varmt långt in på vintern och 
som kallast blir det +18. 3 km härifrån ligger medelha-
vets strand där vattnet är alldeles klart och turkosblått. 
Kvällens promenad blir till restaurangen för att intaga 
en god Irish coffee. La Manga Caravaning presents 
Wildcat Tribute Show. Här imiteras Lady Gaga, Amy 
Winehouse, Cher och Rockin Jimmy and the Bay City 
Rocker. Vilket drag, mycket folk. Sigge får tag på Lady 
Gaga, sätter henne i Björns knä, Sigge får Cher i knät 
och E-B Rockin Jimmy, själv fick jag vara fotograf. Ef-
ter en trevlig kväll är det dags att leta på bilarna. Vi 
irrar runt en stund i mörkret, till slut är vi på plats. 
Tack för en rolig kväll. God Natt!

Vaknar till en sval morgon, solen skyms av vita moln. 
Gör inget, det är trots allt över +20. Måndag 14/10 hyr 
vi bil (citroën) ihop med 1146. Startar resan mot La 
Union N332. Gps:en har fått solsting, vidare färd går 
genom trånga gränder, smal väg rakt ut till en kyrko-
gård, sen tar vägen slut i en olivlund. Väl ute på nor-
mal väg kör vi till Puerto de Mazarron. Lunch Meny 
Dia (dagens) består av 4 rätter/dryck, till ett pris av 
8,5 eu/person. Kanongott! Ett besök på campingen 
Bolnuevo, stort, liknar en grusparkering, dåligt med 
träd, häckar som skydd för solen, stora platser, fina 
servicehus. Nära till stranden. Det är intressant att åka 

runt och kolla campingar. Bra att veta till kommande 
år. Finns svenskar på alla ställen vi varit. Alla har sina 
favoritställen. La Manga har en 25 km lång landtunga 
ut mellan La Menor (innanhavet) och havet. Hotell 
och villor i olika utformningar höga och låga. Har ald-
rig sett så många hotell på en och samma gång. Det 
går att köpa (se vende) eller hyra (se alquilar) väldigt 
många lägenheter. Teletuppen gal tidigt. Några tim-
mar kvar att ha bilen så färden går till La Union det 
är marknad. Besöka marknader hör liksom till i Es-
paña. Torsdag ska Björn och jag förflytta oss till Pilar 
de la Horadada. Dit har nr 699 Britt och Lars-Göran 
(Styggbo) kommit. Kul att träffas igen. Campingen Lo 
Monte, stora, fina platser, bra standard, ute/inomhus 
pool, gym för de som vill hålla formen. Till stranden 
är det 2 km. Fin mjuk sand som smeker våra fötter. 
Marknad på fredagen, cyklar dit gör fynd, handlar 
frukt och grönsaker. Stora röda tomater bara så goda. 
Paprikor för 0,7 eu/kg i olika färger. Skillnad på priset 
hemma. Middagen blir på campingens restaurang, 
trevligt sällskap och god mat!  

Söndag lämnar vi Styggbo som ska vara kvar ett tag 
till. Tillbaka i La Colina möter vi Örebroarna. Möter 
även 961 Bo och Gerd. Dagarna går och vädret består. 
Hav och pool ett måste dessa varma dagar. Spelar bou-
le med glada Närkingar. Vi vinner tack vare en god 
tur. Vi och 1146  avslutar denna vistelse efter 5 dagar 
med en god hotellfrukost. Campingägaren har ett 
hotell också, var nyfikna på hur det var där. Mycket 
trevligt lägenhetshotell. Byta husbil mot detta? Måste 
tänka! Bestämmer oss för att vänta med det! Resan går 
mot ställplatsen Kiko Park i Oliva. Där havet bjuder 
på Sonja vågor. (lagom stora för att jag ska våga mig 
ut). Natten smyger sig på och det är +22 den 25/10 
kl:0:30. Känns svårt att lämna detta och det beror 
mycket på det fina varma vädret som vi haft hela tiden 
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sen vi for från Sverige den 30/8. Åter till El Eden i Pe-
niscola efter en månads nya upplevelser. Dagarna går 
och hemresan närmar sig. Nya bekantskaper är alltid 
trevlig har träffat nr 1337 Eva och Tommy. Tillsam-
mans med dem och flera ska vi avnjuta en Halloween 
middag 31/10 på El Eden restaurang. Middagen består 
av 4 rätter + en 1/2 flaska vin, kostnad 14 eu/person. 
Entrérätt fräsch grönsallad, förrätt  tapas 4 olika rätter, 
friterade bläckfiskringar & majonnäs, bruschetta med 
tomat & jamón serrano, nykokta musslor och sist en 
tallrik stekta potatistärningar. Redan mätta! Varmrätt 
fisk eller fläskfilé, efterrätt finns 2 alternativ Catalo-
nia creme pudding eller chokladglass. Vilken härlig 
blandning men gott var det. Kvällen avslutas med 
dans. Tack för en trevlig avslutningskväll. 

Söndag 3/11 har vi packat ihop och lämnar Penisco-
la med blandade känslor. Strålande sol och + 20 och 
havet glittrar mot oss. Passerar stora kål och jordärt-
skocka- odlingar samt apelsinlundar som dignar av 
solmogna gula frukter. Åker genom ett blandat land-
skap. Vägen kantas av planterade lövträd som står i 
spikraka rader. Trädsort? Löven påminner lite om våra 
lönnlöv och murgrönan slingrar sig tät uppför stam-
marna. Himlen täcks av blågrå/mörka moln, det var 
länge sen. Solen tränger igenom och lyser på oss baki-
från. Ska in på N11 mot Girona, missar avfarten, ham-
nar på betalväg f-n också! Snabbt av på första avfart, 
vad snopna vi blev det kostade inget, åkte endast nå-
gon km. Jippi, då räknas inte denna lilla tur. Ställplats 
i Navata (gratis) en parkering, helt okej. Sval natt en-
dast +11 lika bra att vänja sig. Uppe med tuppen åker 
mot Figureres, ska besöka Garriqella vinförsäljning. 
Nästa stopp är gränsstaden La Jonquera. Kör förbi 
ett stort område där trädens stammar är förkolnade 
efter en stor brand 2012. Kusligt! Stort nybyggt köp-
centra i La Jonquera måste få ett besök av oss. Möts 

av ett glänsande marmorgolv, skinnsoffor där man 
kan sjunka ner. Över allt glittrar det, vilken miljö att 
strosa runt i. Skulle kunna tillbringa många timmar 
här men vi måste fara vidare. Kör mot Montpeiller i 
Frankrike. hittar en ställplats Palavas-les-Flots i ham-
nen. Stor fin endast 13 eu inkl. el. På vägen därifrån 
passerar vi en sjö med 50-talet flamingo. Så fina med 
sina långa ben och rosa fjäderdräkt. Tar nu farväl till 
medelhavet. Vidare mot N7 Lyon. Passerar små städer 
där de förbereder neonbelysning med olika julmotiv 
över gatorna, lyser säkert jättefint om kvällen. Söder 
om Lyon ska vi till en gratis ställplats St-Georges. 
Därefter vidare till Pont-a-Moussen, favorit ställplats. 
Hamnar på en väg som liknar ett lapptäcke med hår-
da sömmar, det skumpar och dumpar, skramlar och 
känns som hjulen blivit fyrkantiga. Möter en traktor 
lastad med dynga. Vad händer! Jo, vi fick en skvätt 
på framrutan, inte så trevligt! Kör V67 mot Langres, 
D74 Neuchateu. Vilka vyer att blicka ut över. Kor och 
hästar betar på sluttningarna. Grönt rutigt landskap 
flera mil åt båda håll om vägen. Bergen i bakgrunden 
med inslag av moränfärgade åkrar. Gulnande höstlöv. 
7/11 idag fint duggregn. Styr mot Luxemburg dags för 
tankning. Idag kostar det 1,20 eu/l får i 108,5 l lampan 
har lyst länge. Dieselpriset söderut har legat på 1,35-
1,45 eu/l. Åker A1 mot Trier vidare mot Bitburg, Köln, 
Wesel, Bocholt. Dagens mål är Winterswijk i Holland. 
Blir visade till ställplats Bredevoort av en trevlig hol-
ländare. Varför åker vi hit? Det berättar jag imorgon. 
Natti Natti!!

I Winterswijk ligger varuhuset Obelink. Här finns ett 
stort utbud av camping grejor. Bara att handla. Vi in-
förskaffar ett litet kökstält, förvaringsbänk, solskydd 
och lite till. Kolla på www.obelink.nl får ni se. Efter 
detta besök orkar vi endast köra till Greven i Tysk-
land. Under natten blåser det en hård vind som får 
Argos att gunga rätt rejält, håller hårt i täcket. Resan 
fortsätter mot Heiligenhafen. Ställplatsen ändrar sig 
för varje gång vi kommit i år p.g.a bygget. Flanerar 
runt i en hård vind. Det tjuter i bodelsdörren och bi-
len skakar som ett asplöv. Just nu längtar vi både hem 
och tillbaka till värmen. Ligger en natt i Grossenbro-
de ställplats. Måndag 11/11 en strålande morgon, en 
promenad längs havet som ligger lugnt glimmande 
i solskenet. I en park finns ett gym för vuxna, provar 
en del redskap. Därefter åker vi till Burg och ska fylla 
upp gasoltuben 2 eu/kg. Nästa Travemünde. Har hört 
att ställplatsen i hamnen ska vara bra. Ja, man kan ju 
tycka olika. Dyr 15 eu + el 30 cent/kwh, sunkig och 
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avgift 50 cent/toabesök. Bra att ha  egen toa. Resan 
över är lugn och skön. 0:15 kör vi in på svensk mark. 
Övernattar på en parkering intill hamnen. Härligt att 
vakna i Sverige för nu vill vi hem. Först ett besök på 
Gekås i Ullared. Sista natten av denna resa blir i Bra-
hehus. 
Hemma igen efter 2,5 månader. Borta bra men hem-
ma bäst. Sängen var hur skön som helst!

Summan av denna resa: Vi har sett och upplevt otro-
ligt mycket, omtumlande, känns som vi åkt berg och 
dalbana, njutit av sol och bad, träffat många nya vän-
ner. Alldeles underbart. 

Efter en del felkörningar kommer man alltid rätt 
ändå. De förgyller tillvaron och man får se lite mer av 
världen.

Campingar och ställplatser har vi hittat i ADAC ställ-
platzführer, Camping Card Acsi och Bord Atlas.
Vi kommer att söka efter nya ställen. Många platser vi 
campat på kommer vi att återvända till. 

Kramas ofta och njut av livet!

369 Sonja & Björn

Höstresa 2013
10 september lämnade vi Styggbo för ännu en höstre-
sa söderut. Efter några intensiva och trevliga dagar på 
Elmiamässan, tillsammans med Bürstnerklubben, 
styrde vi kosan söderut.

En natt till i Sverige blev det hos Bosse och Solan i 
Skummeslövsstrand, innan vi tog broarna mot Tysk-
land. Första stoppet blir i Korsör vid Stora Bältbron, 
här äter vi middag på restaurangen med Bosse, Solan 
och Lisbeth och Åge, som också hänger med någon 
dag. Morgonen efter far vi vidare mot Stade, en gam-
mal svenskstad, med en ställplats vid stadsgränsen, 
där vi strosar runt på gamla kullerstensgator och insu-
per den härliga atmosfären. En fika på torget hinner vi 
också med innan vi åker vidare mot Greven.

Nästa morgon skiljs våra vägar efter besök på Obelink 
i Winterswijk, vi ska nu vidare mot Frankrike och 
kuststaden Le Touquet-Paris, där vi stämt träff med 
äldste sonen och hans familj. 

På lördagen gör vi stan, det är marknad så jag (Britt) 
och Genevieve ,som är fem år, går på shoppingrunda. 
Det blir häftiga nagellack och häftiga ringar och när 
farfar ansluter, även en rosa klocka till flickebarnet. 
Stackars storebror vill inte handla på marknaden utan 
vill köpa choklad. Efter besök i olika chokladbutiker, 
han kan ju prata franska perfekt så han får de smaker 
han vill ha, är vi hungriga och måste leta rätt på föräld-
rarna innan vi kan äta lunch. 

Stan har en underbar sandstrand och  ett enormt vat-
tenlekland, ett perfekt ställe för barnfamiljer och det 
märks, det är trångt på gator och krogar.
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Helgen går fort och de åker hem till Paris och vi fort-
sätter till Honfleur. Här hittar vi en ställplats precis 
vid stadsgränsen. Det är här som Seine rinner ut i 
Engelska kanalen. Staden är underbar, det finns fina 

parker för allmänheten att promenera i och gångväg 
längs flodutloppet. Runt gästhamnen ligger massvis 
med krogar, här blev vi kvar några dagar och bara gick 
runt och njöt.

Nästa stopp blev vid Le Mont–St-Michel, ett kloster 
som ligger på en klippa, som vid flod ibland blir helt 
avskuren från fastlandet. Nu höll de på att bygga gång-
broar in till klippan. Förr kunde man stå med fordo-
nen ända här ute men nu har man styrt upp trafiken 
och kör med bussar från stora parkeringar ut hit. Vi 
stod över natten på parkeringen och det var flera hus-
bilar som gjorde detsamma.

Morgonen efter far vi vidare till en liten stad där floden 
Garonne mynnar, Mortagne sur Gironde. Ställplatsen 
ligger vid en kanal och staden mitt emot. Strax bred-
vid husbilarna finns små affärer där man kan köpa 
bröd, frukt, grönsaker, kyckling och nykokta musslor. 

Det fanns inget att göra så vi promenerade bara runt 
och slappade i två dagar innan vi fortsatte vår resa mot 
slutmålet, som ju var Spanien via Portugal och resan 
dit gav massor av fina upplevelser tycker vi!

Positiva hälsningar från
699 Britt och Lars-Göran
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Vilket ordspråk ?
Kan du översätta det här till normal svenska?

Objekt vilka kamoufleras av ett säsongsmässigt emballage av kristallisk art blottlägges vid dettas över-
gång till större molekylär rörlighet.

Kenneth Elfström (500)

Lösningen av korsordet skall vara insänd senast 31 juli 2014 till:
Kenneth Elfström, Kongsbergsvägen 4, 432 98 Grimeton.     Dragning sker på Elmia.

Svar: Det som göms i snö kommer upp i tö.
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Höstlovsresan
Denna fantastiska höst 2013 gör att vi fattar beslutet att 
göra en roadtripp med husbilen. Vi startar på fredags-
eftermiddagen den 1/11, med att åka från Köpingsvik 
till Katrineholm. Strax söder om gamla infarten till 
Katrineholm ligger Djulökvarns rastplats, en mycket 
trevlig och bra rastplats med vacker omgivning, även 
för en övernattning, då de flyttat väg 55 öster ut. Toa-
letterna är rena och snygga och framförallt varma, ja 
till och med så varma att man nästan bränner ändan. 
Skvalet från vattenkvarnen blir till ett sövande brus.
 
På lördagen fortsatte resan mot Eskilstuna, med ett 
stopp på Julmässan på Julita gård, där barn och barn-
barn anslöt. Julitas julmässa är väl värd ett besök, de 
har allt som en julmässa ska innehålla enligt oss, de 
utnyttjar alla byggnader på området, vilket gör att de 
flesta utställarna är inomhus. Här finns en bra bland-
ning av hantverk både vad gäller matvaror och slöjdal-
ster. Orkade man inte gå runt hela området, fanns en 
trevlig hästskjuts som gärna transporterade gästerna 
på gården. Nämnas kan att det finns gott om plats för 
husbilar på parkeringen.
 
Nu styrde vi färden hem till barnen i Eskilstuna över 
helgen. Under måndags morgonen fortsatte färden 

nu med huvudstaden och mormor som mål. Där 
hade vi bokat plats på Tantolundens ställplats. Denna 
ställplats måste vi varmt rekommendera, dels för sin 
placering, Ringvägen 24, centralt och nära till både 
T-bana och buss, och dels för skötseln av det lilla sani-
tetsutrymmet, alltid rent och snyggt. Detta är en ställ-

Vem har enkronan ?

Tre män kommer in på hotellet och går fram till portiern.
-  Vi skulle vilja ha ett rum.
-  Jaha, det blir 30:-, tack.
-  Okej, säger männen och betalar 10:- var.

En stund senare får portiern dåligt samvete för han tog så 
mycket betalt för det skitrummet, så han kallar på hisspojken. 
Han ber honom åka upp till männen och ge dom 5:- tillbaka.

På vägen upp i hissen tänker hisspojken att 5:- kan jag ju inte dela på 3. Det räcker nog om dom får 
varsin krona tillbaka, så behåller jag 2:- själv.

Hisspojken knackar på och ger männen 1:- var tillbaka. Männen tackar så mycket och hisspojken 
stoppar dom andra två kronorna i fickan.

Då har männen alltså betalt 9:- var för rummet. 9 x 3 = 27. Hisspojken har 2:- i fickan. 27 + 2 = 29:-.

Var tog den sista kronan (trettionde) vägen ?
Kenneth Elfström (500)
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plats som är väldigt uppbokad så glöm inte att förboka 
när ni ska besöka huvudstaden.
 
Efter en trevlig vistelse i storstan går färden vidare 
med Norge som mål. Detta blev ju väldigt långt att 
färdas på en dag, därför beslutar vi oss för att övernat-
ta på vägen. Kristinehamn blev därför ett bra ställe, 
lagom dagstripp. Vi valde Ristjärns rastplats, bra to-
aletter, 150 meter från vägen vilket gör att man inte 
störs av trafiken, fina promenadvägar särskilt om man 
har hunden med sig.

Efter en natts ostörd sömn fortsatte färden mot Norge. 
Förmiddagen började med en avstickare till Säffle, för 
att återstifta bekantskapen med Mariannes födelseort. 
Tar man sikte på vattentornet på bilden, hittar man en 
bra husbilsparkering, varifrån man har gångavstånd 
till hela centrum.
 
Nu var det dags för den obligatoriska shoppingen inn-
an man passerar gränsen till Norge, detta gick av sta-
peln i Töcksfors. Helt otroligt hur det kan ligga flera 
stora köpcentra mitt uti skogen trots att det knappast 
finns några boende i området.
 
Efter gränspasseringen, försvinner vägen tror man, 
den blir smal, som en svensk asfalterad skogsväg, men 
så småningom blir det vägbyggen sedan kommer en 
bit nybyggd motorväg. Innan det är dags att svänga av 
mot Dröbak, nu kommer den där asfalterade ”snokvä-
gen” tillbaka. Men så är det tydligen i Norge, antingen 
betalväg  - motorväg eller knappt farbara landsvägar, 
som går över berg och genom dalar, ganska mysigt 
och vackert om man inte har bråttom.
 

Hälsningar Thomas & Marianne 1234

Jullovsresan
Vi ville ha en vit jul, alltså med snö, och det fick vi tillsammans med barn och barnbarn i Norge, 
närmare bestämt på Norefjäll, cirka 10 – 12 mil nordväst om Oslo.

Resan startade fredagen den 20 december, eller egent-
ligen började den redan på torsdagen. Sambon var ute 
och rastade hunden när hon träffade en granne hem-
ma på gatan, som är norrman och hundägare, hon be-
rättade att vi skulle åka till Norge över jul. Då frågade 
han helt vänligt om vi hade hört de nya, strängare reg-
ler för införsel av husdjur till Norge? Vadå? man ger 
avmaskningstabletten och skriver en självdeklaration 

som intygar att hunden är avmaskad! Nej, det visade 
sig att redan i maj 2013 kom en lag att: hunden skall 
ha ett Pass, i detta ska en veterinär intyga att denne 
gett avmaskningsmedlet. Jaha vad gör vi nu? Ring-
de Veterinärpraktiken i Borgholm, innan jul hade de 
inga tider, men kolla med Läckeby djursjukhus, och 
ser man på, vi kunde få komma fredag eftermiddag, 
när vi ändå var på väg till Eskilstuna. 900 kronor fatti-
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gare hade vi en hund som vi lagligt kunde ta med oss 
till Norge, tror ni vi blev stoppade i Tullen? Näpp!
 
Nu kunde vi i alla fall starta resan till Eskilstuna, där 
vi firade för-jul med ett av barnen och hans familj över 
helgen. På söndagen den 22 starta resan mot Nore-
fjäll. Vi hade då vid flera tillfällen pratat med sonen i 
Norge och jodå han hade minst två par snökedjor, 16 
tum, så det behövde vi inte köpa, trots att det var väl-
digt backig väg till ”Hytten”. Glada i hågen åkte vi åter 
igen till Töcksfors och gjorde lite slutshopping inför 
den stundande julhelgen i Norge, för de äter ju inte 
julmat som vi svenskar. De äter Pinnekött och Rib-
be samt Pannbiffar i sås och kokt potatis. Pinnekött, 
är fårrevben, inte lamm, som först är rökta sedan ur-
vattnade därefter kokta och till sist griljerade. Det var 
gott men vi måste erkänna att man smakade ”kofta” 
i munnen i ett par dagar. Ribbe då, jo det är kotlett-
raden och revbenen från gris, kokas och steks länge.
 
Resan då, jo efter en övernattning på lärarnas parke-
ring vid skolan i Töcksfors så fortsatte vi på måndagen 
mot Norefjäll, vi körde via Dröbak och tunneln un-
der Oslofjorden till Drammen. Det var väldigt behag-
ligt att slippa Oslotrafiken, de få kronor det kostade 
att köra igenom tunneln var värd varje krona. Efter 
ett par timmar var vi framme vid foten av fjället. Där 
fanns en vägbom, på så vis bekostades väghållningen 
och snöröjningen. Men här började också snön, cirka 
30 centimeter tjockt snötäcke, det var ganska häftigt, 
hur det på ett par kilometers husbils körning kunde 
skifta från barmark till 30 centimeter snö.

Här mötte sonen upp, han plockade fram snökedjor-
na, för det var ett måste för att ta sig upp på fjället 
med en husbil sa han. Men si där slutade det roliga, 
han kedjor var för smala. Han fick åka ner till byn, 
där fanns två bensinmackar, och de hade hur många 
olika snökedjemodeller som helst, men inte vår di-
mension! Jaha vad gör vi? De hade Autosocks, okej 
vi får prova dessa strumpor att sätta på däcken, men 
i på första etappen för där var det sandat/grusat, och 
det tål inte Autosocksen. Men okej bara vi kom igång 
så funkade det, sonen körde före med sin 4 – hjuls-
drivna bil och vi efter med vår 4 ton tunga Bürstner 
Aviano, framhjulsdriven. Det var en upplevelse att på 
cirka 15 kilometer klättra 700 höjdmeter. Men det gick 
bra, man fick ibland leta gruskorn på vägen att sätta 
framhjulen på. Hoppsan! här var en ny vägbom och 
innanför den hade de inte sandat eller grusat. Fram 

med Autosocksen och på med dem, det var väldigt lätt 
och se de var enormt effektiva genom att det fanns 
lite nysnö på vägen, hade vi grepp hela tiden, jag tror 
antispinn lampan bara tändes en gång på fem kilo-
meter. Vi var framme, vi hade klarat det, att baxa upp 
husbilen till fjällstugan eller Hytten som det heter i 
Norge. Va härligt med lite snö till jul, och det snöar 
lite lätt hela natten.

Julafton, milt, det regnar hela dagen, till kvällen sjun-
ker temperaturen och regnet övergår i snö. Juldagen 
snöar det säkert 10 – 15 cm. Det var inte utan att man 
funderade på hur ska vi få ner husbilen på dessa is-
gator.
 

Annandagjul, solen skiner och vi ska försöka få ut hus-
bilen samt ta oss upp och nerför alla backar på dessa 
isbelagda vägar. Första backen klarade jag på tredje 
försöket, genom att backa uppför den. Efter sedvanligt 
vinkande började vi med skräckblandad förtjusning 
att köra. Först 100 meter brant nerför, skarp höger-
kurva mer än 90 grader sedan 75 meter brant uppför. 
Vi klarade 60 meter, sedan bara spann det trots Auto-
socksen, de hjälper inte på is kan berätta. Släpper lite 
på bromsen för att kunna rulla nedåt och ta fart, men 
då släpper allt. Använder man fotbromsen, låser sig 
framhjulen och kanar på isen, använder man hand-
bromsen låser sig bakhjulen och kanar på isen. Tittar i 
backspegeln ser denna långa backe som vi kommit ut 
i på mitten ungefär i slutet av den står en grävmaskin 
och några stora containrar. Man hinner tänka en hel 
del innan jag slutligen lyckas få in bakändan av husbi-
len i snövallen, yes! vi står stilla.

Här står vi mitt i en glashalbacke, 75 meter till top-
pen 100 meter till botten, vad göra? Sonen ringer de 
som har hand om snöröjningen, efter en stund kom-
mer en 4 - hjulsdriven pickup med sand på flaket, 
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de börjar sanda, med inget kan få husbilen att röra 
sig framåt. Till sist tar de fram kättingen och kopplar 
pickupen framför vår husbil. Att säga att det gick som 

dans stämmer inte, men efter ett par försök och lite 
norska svordomar, lyckades vi ta oss upp på krönet. 
Nu började en väldigt nervös nerfart, som tur var kör-
de sonen framför så att jag kunde se i förväg när det 
började bära uppför, man var tvungen att ta lite fart för 
ta sig över krönen, samtidigt som jag inte ville åka för 
fort utför. Bromsa kändes inte som någon bra ide, det 
verkade som om risken för att bakänden skulle kom-
ma ifatt framänden var överhängande. Hur som helst 
efter 45 svettiga minuter var vi nere, jag kan inte min-
nas att jag blivit så glad för att se barmark.
 
Vad lärde vi oss av denna resa? Jo nästa gång köper vi 
två par snökedjor som passar innan vi åker och givet-
vis ska prova dem på husbilen innan. I övrigt måste 
jag erkänna att har jag bara rätt utrustning, läs snö-
kedjor, så åker jag gärna till Norefjäll igen.
 

Thomas & Marianne 1234 

Den långa resan till mässan i Herning
Resan startade i Mantorp 27/12 -13 tillsammans med 
Leif och Anne-Mari 226.
Vårt första stopp blev Örkelljunga. Sedan Heiligeha-
fen, Fulda, Kehl.

Nyårsafton och Leffes födelsedag firade vi på Camp 
Idigo i Lyon. Efter det Camp Les Pedres och Camp 
Alegria Del Mar. Fredagen 3/1 var vi framme i Santa 
Pola ca: 1 mil söder om Alicante i Spanien.
Där blev vi mottagna av Stenmark. Fina platser. Här 
finns det ca: 45 svenska ekipage. Många aktiviteter om 
man vill deltaga t.ex bole, gympa, cykelturer, bingo 
och många mysiga restauranger. Här stannade vi i 26 
dagar, tog sedan nästan samma väg hemåt.

Den 4/2 är vi framme i Heiligehafen. Detta är sis-
ta kvällen med 226, som åkte hemåt dagen efter. Vi 
fortsatte upp till Danmark där vi stannade på tre olika 
campingplatser. Några dagar på varje.

I Viborg möter vi vår vän Knut. Stannar där någ-
ra dagar. Där åker Knut runt med oss och visar oli-

ka sevärdheter. Torsdagen 20/2 åker vi till mässan i 
Herning. Trevligt som vanligt, men saknade Svenska 
Burstnerbilar. Måndagen fortsätter vi med Knut och 
Doris till Odense, här stannar vi i tre fina dagar.

Nu bär det av till Sverige. Väl över, blev det några da-
gar i Ullared. Sista stoppet blev i Eksjö hos Pälle och 
Irma i tre fina dagar.

Det blev en trevlig resa

Roland och Maud 134



16

Generalagenten informerar!
Husbilslivet blir populärare för varje år som går, det är något vi alla kan notera.
Och för att möta upp det ökande intresset så har vi startat Mobile Living Group, som är det nya sam-
lingsnamnet på vår import och agenturverksamhet. Som Ni säkert alla känner till vid det här laget så är 
det ytterligare två fabrikat i vårt hus sedan en tid, nämligen Solifer och Polar. 

Som ett steg i att bli ännu starkare på marknaden har vi nu startat Mobile Living Academy. 
Ett helt nytt grepp i branschen som fokuserar på utbildningar hos alla våra återförsäljare runt om i 
Skandinavien, inom ledarskap, sälj samt eftermarknad. Vårt mål med detta är att möta den ökade ef-
terfrågan på våra produkter på ett bra sätt, och samtidigt lyfta kvalitén mot Er kunder ute hos alla våra 
återförsäljare och verkstäder. 

Försäljningsmässigt ser vi en ökning för Bürstner i Sverige, och årets modellprogram har visat sig att-
rahera många kunder runt om i landet. Framförallt jubileumsmodellerna ”Fifty-five” har sålt fantastiskt 
bra. Även den av Hans-Olov Wieweg ”svenskritade” Aviano I 840 G har varit väldigt lyckosam, vilket är 
extra kul så klart. Visar ju också att Bürstner är lyhörda för kunders önskemål och ideér.

Kommande aktiviteter:
Husbilen Open:
Håll ögonen öppna för inom kort kommer inbjudan till årets trevligaste golftävling. I år kommer inte 
inbjudan gå ut via post utan du får hålla utkik i mailen efter vårt nyhetsbrev där du kommer få aktuell 
information. Annars kan du hålla dig uppdaterad via Bürstners hemsida och facebook, eller på klubbens 
hemsida. 
Husbilen Open är numera en tradition, och även i år kommer tävlingen att hållas på Vadstena GK den 
23:e maj. Kombinationen av bra väder, trevlig stämning och fina priser brukar ge en riktigt trevlig dag, 
även för den som inte spelar som Tiger Woods. Vi hoppas på fullt startfält så klart.

Resa till Kehl:
Den 29 juni kommer 25 st Bürstnerhusbilar att inta campingen i Kehl, för några dagars program med 
bland annat visning av husbilstillverkningen, rundtur i Strassbourg mm. Detta är ett par trevliga dagar, 
där jag tillsammans med Bürstner GmbH hoppas kunna vara Er värd även denna gång. Tror att flera av 
Er som redan varit med tidigare år, kan intyga att detta är några alldeles fantastiska dagar.
God mat och dryck, trevligt sällskap samt husbilar så långt ögat når! Kan det bli bättre….!

Mässor:  
Vi kommer att delta på 3 större aktiviteter under vår, sommar och höst.
29 maj-2 juni Husbilsklubbens egen mässa på bananpiren i Göteborg.
2-10 augusti  Stora Noliamässan i Piteå
11-14 september  Elmiamässan i Jönköping 
Utöver detta har vi givetvis en massa lokala aktiviteter runt i landet i samarbete med våra återförsäljare. 

Hoppas vi ses på någon av dessa aktiviteter!

Med vänlig hälsning
Jörgen Fornander
Country Manager Sweden
Mobile Living Group
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Tankar i en hundkorg
(Mattes fåtölj)

I vår familj är vi 3 st. husse, matte och jag. Vi trivs bra 
ihop. Jag är 10 år så jag har haft lång tid på mig att få 
stil på husse och matte. Det har varit ganska jobbigt 
och det ställde stora krav på envishet och konsekvens. 
Nu har det i alla fall blivit ganska bra tycker jag.

Vi är jättemycket ute i skogen och promenerar. Det 
är roligt för det mesta. På sommaren får jag inte gå 
lös. Då är det lite trist men helt OK. Det finns ju så 
mycket djurbarn då i skogen och dem ska man vara 
rädd om. Jag skulle kanske inte vara stygg mot dem 
men det finns ju andra hundar som inte kan låta bli 

att jaga dem. Det får ju vi andra lida för. Fast jag lider 
inte så mycket. Den tiden av året som jag får gå lös är 
ju naturligtvis den bästa tiden. Då springer jag långa 
rundor men jag har alltid järnkoll på var matte och 
husse är. De är lite luriga. Ibland gömmer de sig. Då 
ska jag leta reda på dem. Det är kul för när jag hittar 
dem får jag alltid en godbit. Ibland gömmer de en pryl 
som de kallar dummie också. Husse håller mig och så 
går matte och gömmer den. Sedan ska jag springa och 
hämta den. Om jag kommer tillbaka med den får jag 
godis. Har jag inte dummisen med mig får jag inget. 
Så jag tar den alltid med mig tillbaka.

Jag tycker inte om att vara stilla. Ibland måste jag stå 
stilla på ett ställe. För då ska de leta säger de. De letar 
efter skatter. Tja! Skatter och skatter! Inte har de kom-
mit dragande med någon kista full med guld, inte. 
Jag fattar inte vad de menar. Ibland har de kompisar 
med sig som beter sig på samma sätt. De rotar runt 
ibland alldeles för länge. Vid vissa tillfällen blir de rik-
tigt sura. Då har de inte funnit vad de sökte. Husse 
tycker då att alla som gömmer skatter gör fel. Inte vet 
jag. När de sedan å andra sidan finner skatten, då om 
något är det högt till taket och livet leker.
 Jag har en reservfamilj också. Där trivs jag 
mycket bra. Jag brukar vara där när husse och matte 
ska resa bort och inte kan ta mig med. I den familjen 
finns 4 st. personer, matte samt 3 st. hussar. Ibland 
kommer också en extra matte. Hon hör till en av hus-
sarna. Hon är OK hon med. Det roligaste med att vara 
där är att jag sätter skräck i deras 2 katter. I vanliga fall 
brukar de få vara inne men inte när jag är där. Det har 
jag bestämt. De ska hålla sig undan! Katterna verkar 
lite glömska eller så ska de kolla om jag är kvar. Då 
försöker de ta sig in. Är jag kvar blir det ”rally” och så 
är de borta ett tag igen. Man vet väl vem som är bäst! 
Jaaa!

Det är lite trist nu. Vår husbil är inställd för vintern 
så vi kan inte fara ut med den. Det märks på matte att 
hon börjar bli lite otålig. Jag hörde henne klaga och 
säga att nu kan det snabbt bli mars. Då brukar vi häm-
ta ut bilen. Hon längtar nog efter den. Det är hon inte 
ensam om. Det gör jag med. Vi får se vart den här 
sommaren tar oss. En sak är klar. Vi ska på flera Bürst-
nerträffar. Dom missar vi inte för de är så trevliga. Vi 
ses säkert då!

Gör som jag! Trivs med livet!
Hälsningar

Fiora
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Träffar mm under 2014
Idé och Teknikträff  9 – 11 maj 2014
Årets Idé- och Teknikträff äger rum i Söderköping. Platsen är Skeppsdockans Camping. Ankomst fredag 
9 maj efter kl 12,00. Ta med er stolar och bord.
Fredag bjuder vi på Grillad Korv med bröd medtag egen dryck.
Lördag: Program med bla Bürstner Sverige, Teknikfrågor, något eller några företag kommer också. Utför-
ligare program får ni vid ankomsten.
Det blir även en Tågrundtur i Söderköping för dom som vill. I valig ordning blir det även ett Förenings-
möte. Lördag kväll Knytis. Söndag Tipspromenad Kaffe o Fralla. Pris 550 kr per bil inkl Campingavgift 
med El 2 dgr. Inbetalas senast 10 April. OBS det står fel datum på Hemsidan. Insättes på klubbens Plus-
girokonto 6088517-5. Max 50 bilar. Aktiviteten är fullbokad.

Studiebesök i Kehl 29 juni – 1 juli
Programmet börjar Söndagen den 29 juni då vi skall vara på plats på Campingen i Kehl. Kostnad 450 
kr/bil. Insättes på klubbens plusgirokonto 6088517-5 senast 15 april 2014. Kostnaden avser gemensam 
middag. Övriga kostnader betalar var och en själv. Aktiviteten är fullbokad. Arrangörer 123 Ulf o Majvor 
Solgren, 199 Pälle Bergfoth o Irma Grip, 411 P-O o Sonja Sjöberg.

Sensommarträff på Lundegårds Camping, Öland 29 – 31 Augusti
Fredag 29 augusti samling från förmiddagen. Skulle någon komma tidigare  så är campingen öppen 
och kostar 150:-- extra per dygn inkl. el. I campingavgiften ingår dusch, el, mm, samt tillgång till det nya 
Poolområdet. Festlokal finns för 250 personer. Där samlas vi på kvällen för knytis.
Lördag 30 augusti: På förmiddagen avresa med buss till Sollidens slott, där vi får gå en guidad rundvand-
ring i parken som avslutas med kaffe och wienerbröd på kaffetorpet innan vi bussas tillbaka till Lunde-
gård. På eftermiddagen 5-kamp. Där vill arrangören ha hjälp av några. Kontakta 1234 Thomas Johansson  
070-6718412 du som känner dig manad. Lördag kväll samling i lokalen för gemensam buffé. Där kan vi 
äta Kroppkakor eller varmrökt lax med potatissallad. Dryck medtages av var och en.
Söndag 31 augusti: Tipspromenad med gemensam fika och avslutning. Pris för träffen kommer senare 
samt sista anmälnings och inbetalningsdagar. Kolla på hemsidan.
Arrangör 1234 Thomas Johansson han vill gärna ha hjälp så ni som känner er manade kontakta honom.  
thomas@tjresor.se tel. 0485-827 12.

Elmia 11 – 14 september
Campen är fullbokad. Glöm inte Årsmötet Lördag 13 september kl 10.00. Om ni inte bor på Campen 
anmäl ert deltagande till Årmötet till 283 Stig Högberg. 019-29 44 41. 073-363 24 74.

Husbilen Open Golf Vadstena GK 23 maj
Håll ögonen öppna för inom kort kommer inbjudan till årets trevligaste golftävling. I år kommer inte 
inbjudan gå ut via post utan du får hålla utkik i mailen efter vårt nyhetsbrev där du kommer få aktuell 
information. Annars kan du hålla dig uppdaterad via Bürstners hemsida och facebook, eller på klubbens 
hemsida. Frågor besvaras av 201 Åke Stärner 070-398 20 84 annalenaake@hotmail.com

Träff i Norr 5 – 8 juni
Ankomst Sandslån Ådalen 5 juni från 12.00. 6 juni knytislunch och information. Eftermiddagskryssning 
med Ådalen 3 på Ångermanälven med Middagsbuffé. 7 juni guidad tur runt Ådalen med stopp på Wes-
terlunds Konditori med kaffe o smörgås. Samt mycket mycket mer. 8 juni tipspromenad med prisutdel-
ning. Begränsat antal bilar till 25 st. Pris 1.850 kr. Anmälan till annbritt.grundstrom@comhem.se eller 
073-803 84 65 senast 15 maj. Arrangörer: 667 Ann-Britt Grundström, 695 Maj-Lis Lindberg mfl.

Övriga mässor o aktiviteter
13 – 15 juni Fritidsmässa i Kristinehamn
13 – 20 juli  Dansbandsvecka i Falun
2 – 10 augusti Stora Nolia i Piteå
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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.

Sedan jag flyttade till Böldhöjd har jag blivit fågelskå-
dare. Nu undrar ni var Böldhöjd ligger? Jo, det ligger på 
västkusten mellan Kungsbacka och Falkenberg, alltså Var-
berg. Där är dom kända för fågelskådning vid Getterön. 
Det började egentligen i början av 80-talet när jag jobba-
de som bilsportskonsulent på Göteborgs Bilsportförbund 
och Tom Trana var ordförande. Eller som jag kallade ho-
nom, Full Kaja.
Jag tog med mig kikaren och bland det första jag skådade 
var Carl Gustav-pippin och Monarkmetare, mer kända av 
allmänheten som Kungsfågel och Kungsfiskare. Och tro 
det eller ej, Kungsfiskaren cyklade på stranden på en Mo-
nark, från Varberg.
Det var många nybörjare uppe i träden, Gröngölingar var 
det visst. Men det fanns även Trädkrypare. Och en som 
satt där och pep, en Trädpiplärka. Många var lyckliga – 
Glada. Bland oss som skådade fanns en som var så ful, ja, 
en riktig Skata, en av dom gick nästan i vattnet, men det 
var en Strandskata, jämte den sprang en löpare, en Sand-
löpare. Och en som var feg, ja, en riktig Mes, och en som 
hette Knut, men det var en Bofink. Det fanns också en 
skäggig som badade, det var visst en Skäggdopping. Och 
en lönnlövad Mårten som visade sig vara en Kanadagås. 
En mamma från Dalarna, dom kallade henne Morkulla. 
Jag frågade henne: Hur är det idag? – Jo, det Mås bra, sa 
hon. Och det fanns en som nyss hade cyklat Vätternrun-
dan, Rödstjärt. Ej att förväxla med tygrumpan – Sidens-
vansen. Sedan kom det ett helt luciafölje som visade sig 
vara Tärnor, dansande som Stäpphöns. De satt där och åt 
en avlång köttbulle – Järpe och en slank ner i munnen, 
det var då jag såg Truten. Då fick han en örfil, ja en riktig 
Orre. Och då såg han skräcken, ja en Fasan. (Dålig). Han 
satte sin näve – Labb för näsan och nös ut lite nässkräp – 
Kråkor. För att inte bli kalla eller som de sade Svala, drack 
de sitt spetsade kaffe och hörde en Gök. Nu stämde han 
upp och sjöng som en bladsopran, ja en riktig Lövsångare. 
Med dessa kom ett motions-idrottsförbund som kallade 
sig Korpen och sprang där som Tättingar. Den moderata 
ryggsäcken var visst en Blåmes. Nä, nu får jag sluta, så jag 
sätter på en rostig hasp – Rödhake.
Till sist, byter jag ö mot a om det kan vara någon Trast.

Detta är skrivit av:
Sven Duva, Sten Falk, Stig Svan, Mats Uggla och Olle Örn.

Och Kenneth Elfström (500).



Bürstner auktoriserade återförsäljare;

Bilcompaniet Visby 0498-24 77 55  
Dalarna Camp Borlänge 0243-796 302
Granec Maskin Luleå 0920-22 80 25  
Hallands Camp Falkenberg 0346-71 44 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 
Östgöta Camping Mantorp 0142-217 30

 

www.buerstner.se

Många små och stora nyheter

Bürstner 2014!

Ett urval av årets nyheter
Fifty-five - jubileumsmodeller, unik utrustning 
och otroligt prisvärd

Viseo - populära Viseo-serien i helt ny kostym, 
(220 cm bred) 

Nytt klädselkoncept 
- kombinera helt efter eget tycke och smak 

Ny bredare och förbättrad bodelsdörr

Nytt större TV-skåp för upp till 21 tums 
skärmar


