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

Nr 1 - 2015
Årgång 18

– I detta nummer får du information om träffarna under 2015  –

Snön ligger vit på taken

och tomten har varit vaken.

Nu sover dom i sina vrår 

för snart är det vår.



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

Vice Ordförande AU  
123 Ulf Solgren  070-433 32 60
E-post: ulf.solgren@gmail.com

Sekreterare AU 
123 Ulf Solgren  070-433 32 60
E-post: ulf.solgren@gmail.com

Kassör AU
466 Marianne Schewenius 0524-716 22 070-69 39 524
E-post: marianne.schewenius@telia.com 

Ledamot Webansvarig
1269 Kennet Malm 0121-30 644 070-575 31 42
E-post: malm@jolie.nu

Ledamot Medlemsregister
1217  Roger Jacobsson 0493-60 165 072-858 48 38
E-post: roger.jacobsson00@hotmail.com

Ledamot
283 Stig Högberg 019-29 44 41 073-363 24 74
E-post: stighogb@telia.com

Ledamot Teknisk informatör
500 Kenneth Elfström  0705-57 36 33
E-post: 500bhc@gmail.com

Ledamot
695 Torsten Lindberg  070-655 87 50
E-post: torsten@lindberg.pp.se

Ledamot
1386 Katarina Svensson  072-712 15 42
E-post: katarina.solsjo@gmail.com

Ledamot Assisterande Webadmin
226 Leif Sjögren 019-58 19 05 070-58 19 791
E-post: amol.sjogren@gmail.com

Valberedning
773 Lars Stenmark 0121-300 86 070-626 94 52
466 Sture Schewenius 0524-716 22 070-591 64 00
1415 Christina Strömberg  070-651 54 52

Revisorer
411 Sonja Sjöberg 0472-761 55 070-531 88 44
1340 Lisbeth Grundström 0660-25 21 55 070-380 89 73

Revisorsuppleant
363 Bertil Käll 019-22 68 05 070-517 01 84

Ansvarig Elmia-Camp
283 Stig Högberg 019-29 44 41 073-363 24 74

Materialförvaltare
948 Göran Åström 0143-120 36 070-207 05 20
751 Kurt Blixt 0143-123 44 070-353 05 46

Organisationsnummer: 847000-8668                                         
Adress hemsida: www.burstnerhusbilsclub.se

Bankgirokonto: 564-8308

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 2015
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
369 Sonja Sandvall
289 Kerstin Molander
1234 Marianne Palmér
500 Kenneth Elfström
E-post: 500bhc@gmail.com
Mobil: 0705-57 36 33

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

www.burstnerhusbilsclub.se



Nytt år och nya äventyr!
Det är så roligt att just du har betalat medlemsavgiften så att du fortfarande är medlem i 
världens bästa Husbilsklubb, och får den här tidningen.
Det är ju så att dom som inte har betalat, får ingen tidning och kan ej heller komma in på 
hemsidan.

I detta nummer får du information om träffarna under 2015.

Fundera mycket på resan till AL-KO Kober i GrozzKötz.
Det är en trevlig och intressant studieresa. Här får ni pröva på att köra husbilar med deras 
olika fjädringar, och titta på allt annat som dom tillverkar.

199 Irma o Pälle

STUDIEBESÖK AL-KO COBER
GrossKötz  29 – 30 juni 2015
Ankomst 29  Studiebesök 30 juni

Ankomst 29 juni till Parkering vid Sporthallen där vi äter en gemensam middag. Vi skall 
även stå här med bilarna till och med nästa dag.

Max 20 bilar. Det finns möjlighet för 18 st att köra testbilar. Sedan kan man anmäla sig som 
reserv för körning.

Program kommer på mail när ni anmält Er.

Pris 500:– per bil avgift för middagen.

Övriga kostnader för resan, färjebiljetter och så vidare betalas av var och en.

Avgiften betalas in på Klubbens Bankgiro 564-8308 senast 2015-05-29

Anmälan till 289 Kerstin o Göran Molander 
telefon 0413-54 21 66, 070-587 07 90 eller 076-112 55 47

Senaste anmälningsdag 2015-05-22
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VÅR IDÉ- och TEKNIKTRÄFF 
8 – 10 maj 2015 PÅ SKUTESJÖNS STÄLLPLATS, ÖRBY 
(på vägen mellan Kinna-Svenljunga).

Koordinater: WGS84: 57°29’21.7”N 12°45’35.5”E, WGS84 DDM: 57°29,361’N 12°45,59’E, RT90: 
6377874 1317398.

Skutesjöns Ställplats är Kinna IF:s tidigare träningsanläggning, så här finns plats. En hel 
fotbollsplan med plant och hårt underlag.
I Sportstugan, med plats för 100 personer, är det tänkt att vi skall samlas på kvällarna och 
äta, umgås och ha trevligt.
I Lägergården finns duschar, toaletter och små samlingsrum.
I närområdet finns 1,5 mil vandringsleder, med tipspromenad. Vår tipspromenad får till och 
med den lataste husbilsåkaren att ta en tur i naturen.
Här finns bastu, utomhuspub boulebanor samt påfyllning av vatten, tömning av gråvatten 
och latrintömning. Även trådlöst internet finns.
Deltagarantalet är begränsat till 50 ekipage varav 25 med el.
På kvällarna kommer vi att ha ”knytis” i Sportstugan. Då tar Ni med Er mat och dricka. 
Porslin, glas och bestick finns i Sportstugan. Tänk, en hel helg som ni slipper att diska.

Program:
Fredag 8/5 kl. 12.00 – incheckning, Kl. 18.00 knytis i Klubbstugan.

Lördag 9/5 kl. 10.00 medlemsmöte i Klubbstugan, kl. 13.00 idé o teknikutbyte vid Lägergår-
den. Kl. 15.00 tipspromenad vid Lägergården, med bra priser.
Kl. 18.00 knytis och samvaro i Klubbstugan.

Söndag 10/5 kl. 11.00 bjuder vi på kaffe och fralla samt prisutdelning.
Avslutning. Kör försiktigt.

Pris: 420:- utan el, 500:- med el. El får dock inte användas för uppvärmning.
Betalning sker till Bürstner Husbils Clubs bankgiro 564 – 8308 senast den 15 april 2015. 
Kommer ni på torsdag tillkommer 150:-, plus eventuellt el, 40:-, som ni betalar direkt till 
Skutesjön.

Arrangör: Kenneth och Ing-Marie (500), Kjell (1327) samt Kurt o Britt (1401).
Anmälan, senast den 1 april 2015, ”först till kvarn….” till Kenneth Elfström, Kongsbergsvä-
gen 4, 432 98 Grimeton.
Tel: 0705 – 57 36 33. Mail: 500bhc@gmail.com , OBS. ange om ni vill ha el.

Träffen är Fulltecknad.

Välkomna!
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NORRLANDSTRÄFF 
4 – 7 juni 2015
4-7 juni är det dags för årets nordliga Bürstnerträff. Förra årets succe i Sandslån Ångermanland 
skall nu få en uppföljning i Sundsvall. Här följer ett axplock. Vidare information kommer i nästa 
nummer.

Program:
Torsdag den 4 juni anländer vi till Fläsians Camping 4 km söder om Sundsvall. Ankomst-
kaffe och knytis på kvällen (Ärtsoppa). Campingen ligger naturskönt med havet som när-
maste granne. Hemsidawww.flasianscamping.se

Fredag 5 juni kl 10.00 guidad rundtur med buss till Alnö samt Norra och Södra Stadsber-
gen. Lunch ingår. Fria kvällsövningar med knytis.

Lördag 6 juni Sveriges Nationaldag kommer det att finnas Minibussar för den som vill be-
söka city.www.sundsvall.se och delta i firandet eller besöka andra sevärdheter i omgivning-
en. Liten Kvällsbuffé på campingen.

Söndag 7 juni är det dags för Tipspromenad och fika innan hemresa - vi finns incheckade 
till kl 15. Däremellan skall vi umgås och trivas och hoppas på härligt försommarväder.
Detta och mycket mer får Du uppleva om Du deltar. 

Pris 1500:- kronor per husbil inkl. el, priset förutsätter 25 ekipage.

Varmt välkomna med anmälan senast den 15 april Ange namn och medlemsnummer – 
Anmälan är bindande.  -Därefter kommer vi att skicka ut info ang inbetalning. Om platser 
finns kommer vi även att kunna ta med andra husbilskamrater än de som är lyckliga ägare 
till en Bürstner.

Martin o Lisbeth Eklund nr1417   Mona o Ove Sahlman nr 1302
martineklund@telia.com  mona.sahlman@telia.com
tel. 070-3173515   070-5871187

Välkomna!

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

www.burstnerhusbilsclub.se
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SENSOMMARTRÄFF 
med KLUBBMÄSTERSKAP på LAGUNENS CAMPING i norra 
BOHUSLÄN 28 – 30 augusti 2015
Lagunens Camping ligger 3 km. söder om Strömstad med en fantastisk utsikt över Starekilen. 
Koordinater: 58°54’48.30”N   11°12’18.91”E.
Gång och cykelbana finns in till Sveriges västligaste stad.

Vår träff är på östra sidan om vägen till Strömstad, där vi har campingtomter med el, samt 
nära till nybyggt servicehus med gratis dusch.
Stort partytält med bord, bänkar och belysning för 100 pers. har vi tillgång till hela helgen, 
samt en stor grill.
På västra sidan finns reception, butik, café och restaurang, äventyrsgolf samt badplats. OBS! 
det finns en gångtunnel under vägen.

Program:
Fredag 28/8
Kl. 13.00  Incheckning
Kl. 18.00  Knytis med egen mat och dryck i tältet. Möjlighet att använda grillen.

Lördag 29/8
Kl. 10.00  Medlemsmöte i tältet.
Förmiddagen fri för egna aktiviteter.
Kl. 15.00  Klubbmästerskap (Femkamp)
kl. 18.00  Knytis med egen mat och dryck i tältet. Möjlighet att använda grillen.

Söndag 30/8
Kl. 10.00  Tipspromenad
Kl. 11.00  Vi bjuder på kaffe och fralla i tältet samt prisutdelning.
Utcheckning sker under dagen efter eget behag, till sen eftermiddag.

Deltagarantalet är begränsat till 50 bilar. Kostnad: 700 kr. inkl. el.
Betalning sker till Bürstner Husbils Clubs bankgiro: 564-8308, senast 30 juni.

Arrangörer för träffen är: Karl-Erik Eliasson och Inga-Lill Thor (1186) samt  Marianne och 
Sture Schewenius (466).

Anmälan senast 15 juni till Marianne Schewenius Tel. 0524-716 22, 070-69 39  524, eller 
marianne.schewenius@telia.com

Välkomna!
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ELMIA  10 – 13 September 2015
Då var det åter dags för Elmia mobile Sveriges Mecka. Torsdagen 10 september – Söndag 13 sep-
tember. Vi har som vanligt aktiviteter i vårt tält som rymmer ca 130 pers.

På Torsdags kvällen är det traditionsenligt ärtsoppa o punch  (var och en tar med sitt eget).

På Fredags kvällen är det knytis (var och en tar med sitt eget) och lite underhållning. Det 
brukar bli lite allsång och lite vitsar. Alla som vill uppträda “spontant” är välkomna att göra 
det så finslipa era talanger och visa vad ni kan, ni behöver inte vara proffs. Det viktigaste är 
att vi har roligt tillsammans.

Program:
Lördag klockan 10:00 är det årsmöte i Rydbergssalen. Glöm inte att anmäla er om ni vill 
närvara. På Lördags kvällen är programmet inte spikat ännu.

Det finns 50 platser och det är först till kvarn som gäller. Obs ej el. Om man vill stå bredvid 
varandra så måste man komma samtidigt.

Pris: 850 kr per bil. Betalas till klubbens bankgiro 564-8308.

Fulltecknat, Kontakta Stig Högberg om ni vill ställa er på väntelista.

Anmälan och er ankomstdag anmäls till Stig Högberg på Tel 019-294441 eller 0733-632474.
Alla som står på campen skall automatsikt stå i klubbens monter någon gång under helgen. 
Monterlista får ni vid ankomsten.

Den så kallade VIP kvällen som förra året var på Torsdags kvällen kommer att annonseras 
ut på hemsidan. Det är Mobile living group som arrangerar och tar i mot anmälningar. Ob-
servera att klubben har inget med varken arrangemang eller anmälningar att göra.

Välkomna!
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BERGFOTHS GRAFISKA AB

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

www.burstnerhusbilsclub.se


