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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 

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

www.burstnerhusbilsclub.se

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

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
500 Kenneth Elfström
E-post: 500bhc@gmail.com
Mobil: 0705-57 36 33
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Pälles spalt

Det var med stor bävan som vi fick vetskap om den 
stora konkursen.
Efter kontakt med Jörgen Fornander är det klart att 
Bürstner kommer att finnas på den svenska markna-
den till 125%. Vi får vänta och se.
I skrivande stund så har vi fått veta att hela Mobile 
Livinggruppens anläggningar stängdes på Skärtors-
dagen.

DIJONKYCKLING 4 port.

4 kycklingfilèr
2 msk flytande margarin
1,5 tsk salt
1  krm malen svartpeppar

SÅS

1,5 dl vitt vin
2,5 dl matlagningsgrädde
1-2  tsk Dijonsenap
ca 1  msk koncentrerad kycklingfond
1 tsk rosèpeppar

Krydda kycklingfilèerna och stek dom i en stekpanna 
på svag värme i 20 min.

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

Det blir ett nummer med en del reseskildringar, kluriga grejor av 500 
Kenneth, lite svar på frågor samt ett par recept som vanligt.

Jag hoppas att Jörgen Fornander hinner att skriva en 
artikel som han lovat, innan denna tidning går i tryck.

Trots ovanstående så måste ju livet gå vidare så här 
kommer det som vanligt ett recept, för äta måste man 
ju.

199 Pälle

Sås: Häll vitt vin, matlagningsgrädde, senap, fond och 
rosèpeppar i en kastrull. Låt koka upp under omrör-
ning och koka sedan livligt i 10 min. Smaka av med 
salt o peppar.

Lägg kycklingfilèerna i en form och häll såsen över.
Servera med pasta och kokta grönsaker.
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AL-KO inbjuder till ett studiebesök utöver det vanliga.
Tisdagen den 30 juni blir en ovanlig dag för de medlemmar som antar utmaningen.
Som testpiloter skall ni verkligen få chansen att känna på vad olika fjädringssystem går för.
Tre likadana bilar ställs tills ert förfogande, dvs lika utanpå och inuti men olika vad gäller just fjädringen. 
Vi går från stålfjädring till hel luftfjädring. Vad är skillnaden i komfort, stabilitet, körkänsla, vad skall jag 
satsa på när nästa bil skall köpas? Detta skall ni själva få testa och värdera.
Sedan skall vi hinna med lite produktinformation och såklart besöka husbilarnas BB, AL-KO:s chassifa-
brik.
Finns det en möjlighet att klämma in det i programmet kan det också bli en tur på Ivecos provbana för 
att visa hur man testar husbilar och husvagnar till det yttersta – en omskakande upplevelse kan utlovas.
En omgång tappra medlemmar var nere för två år sedan och fick en solig dag hos AL-KO, prata gärna 
med dem som var med. Förra året var 25 ekipage från Kabes Husbilsklubb på besök, för andra gången! 
Nu får ni chansen att svara upp.

Korta fakta:
Ankomst 29  Studiebesök 30 juni
Ankomst 29 juni till Parkering vid Sporthallen i Grosskötz utanför Ulm där vi äter en gemensam mid-
dag. 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

Vi var ett gäng som var där på studiebesök 2013.  
Det var en stor överraskning att få veta hur 
mycket AL-KO gör. Verkligen intressant. Det är 
mycket mera än bara chassin.
Man får även se en del av omkringliggande 
byar och natur, eftersom man blir bussad mel-
lan fabrikerna. Vi blev väldigt väl omhändertag-
na av bl.a Per Åkerblom.

Ett tips för hemresan är att åka utmed Mosel 
där det finns många fina ställplatser.

Följ med Bürstnerklubben till 
AL-KO Kober i sommar
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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.

Program:
Torsdag den 4 juni anländer vi till Fläsians Camping 4 km söder om Sundsvall. Ankomstkaffe och knytis på 
kvällen (Ärtsoppa). Campingen ligger naturskönt med havet som närmaste granne. Hemsidawww.flasianscam-
ping.se

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

Lördag 6 juni Sveriges Nationaldag kommer det att finnas Minibussar för den som vill besöka city. www.sunds-
vall.se och delta i firandet eller besöka andra sevärdheter i omgivningen. 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 an-
dra husbilskamrater än de som är lyckliga ägare till en Bürstner.

Martin o Lisbeth Eklund nr 1417   Mona o Ove Sahlman nr 1302
martineklund@telia.com  mona.sahlman@telia.com
tel. 070-317 35 15   070-587 11 87

Välkomna!

Burstner Husbils Clubs Golfmästerskap
Tisdagen den 23 juni kl. 11.00 Mora Gk
Slaggolf  18 hål herr och damklass
Tävlingsgreenfe 200:- Staravgift 60:-
Anmäl namn, golfid, och burstnernummer till 201 Åke Stärner
annalenaake@hotmail.com eller 070 398 20 84 senast  15 juni.

Du har även möjlighet att anmäla Dig till Golfresa On Tour
Onsdagen den 24 juni Shotgunstart kl. 16.30. Staravgift 200:-/pp Tävlinsgreenfee 200:- Minimiålder 18
Anmälan till Mora GK senast 20 juni kl. 12.00.

Hjärtligt välkomna
Anna-Lena  och Åke 
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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 Lägergården. Kl. 15.00 tips-
promenad 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, Kongsbergsvägen 4, 432 98 Grime-
ton. Tel: 0705 – 57 36 33. Mail: 500bhc@gmail.com , OBS. ange om ni vill ha el.

Träffen är Fulltecknad.

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 gång-
tunnel 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 september. 
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 all-
sång 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 Lör-
dags 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.

Kvällsaktiviteterna ovan är under förutsättning av att vi har tillgång till tältet, vilket vi i skrivande stund inte 
vet något om på grund av Konkursen på Mobile Living.

Välkomna!

GASOLPRISER
I förra numret av Rullan lovade Pälle att vi skulle återkomma med gasolpriser. Jag har undersökt priserna 
på P11, PA11 och PC10 vilka är de vanligaste gasolflaskorna i våra husbilar samt pris per kilo när de fyller 
befintliga flaskor.

Överlägset billigast är Åhus Gasol, Åhusgas i Åhus samt Gasol Kungen AB i Kristianstad. Dessa tre håller 
samma priser. De tar kr 180:- för PC10, kr 190:- för P11 och PA11. Fyller man i befintlig flaska är priset kr 
18:-/kg. För de flesta av oss lönar det sig inte att åka långa vägar för att tjäna några kronor på billig gasol, 
dieseln är ju inte helt gratis (tyvärr).

Ni kan gå in på www.gasolpriser.se och klicka in din ort, så för du priset i ditt närområde. Dessvärre är det 
länge sedan den sidan uppdaterades men ger en fingervisning om priserna.

Kenneth Elfström (500)
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Tankar i en hundkorg
(Mattes fåtölj)

dd Nu ligger jag här igen och väntar och väntar. Klock-
an börjar bli mycket. Det är ju snart dags att ta den 
dagliga promenaden. Jag undrar vad matte pysslar 
med som kan ta så lång tid och som verkar så viktigt. 
Nu går jag ut i hallen och lägger mig så att hon upp-
täcker jag finns. Händer inget då får jag väl göra min 
röst hörd.

Att gå på promenad är det bästa jag vet. Att gå i stan 
är kanske inte högsta lyckan men det får duga i brist 
på annat. Förmildrande omständigheter är att vi har 
ett s.k. pensionärskoppel. Det är en löplina som kan 
kan dras ut ganska långt. Det gör det möjligt 
att för mig att springa lite hit och dit. Det 
gillar jag. När jag var yngre gick jag utan 
koppel i parken men så kom jag på att 
jag kunde springa iväg utan att matte 
hade styrning på mig. Det gillade jag 
men inte matte. Då kunde jag gå in i 
en trädgård och kolla vad som fanns 
där. En gång fann jag en kanin på en 
tomt. Det verkade kul men så upptäck-
te jag att jag inte kunde nå den. Det var 
nät runt kaninen. Stackars krake! Tänk att 
bara få vara där inne. Men när jag fann den var 
nog kaninen tacksam för nätet. En annan gång skräm-
de jag livet ur ett marsvin. Det hade rymt hemifrån för 
ett par år sedan när jag träffade det. Den bodde i en av 
parkerna som vi brukar gå i. Människorna hade för-
sök att fånga den men inte lyckats. Amatörer! Det var 
ju ingen match för mig. Jag tog den i munnen lite för-
siktigt. Då stannade hjärtat på marsvinet. Sorgligt vad 
de verkar vara känsliga. Så var det slut på det roliga.

Ibland träffar vi andra hundar. Flera är ganska stökiga 
och skäller. Det gör deras husse eller matte också. Ett 
sånt himla liv det blir. Dom hundarna bryr jag mig 
inte om men jag har mina favoriter som jag träffar. 
Då stimmar vi ett tag med varandra. Det blir ganska 
råddigt då med för kopplen trasslar in sig och till slut 
får vi skiljas åt. Min bästa kompis är en Jack Russel 
som heter Fiffi. Hon är kul men egentligen är hennes 
matte mera intressant. Hon har godis i fickan som 
hon bjuder mig på. En mycket trevlig dam om jag får 
säga det.

Att gå i skogen är i alla fall det bästa som finns. Ja 
med undantag för april till augusti. Då får jag inte gå 
lös. Det finns så mycket småbarn i naturen då och 

de ska få vara ifred och växa sig stora. Under resten 
av året går jag lös. Vi är ofta i skogen för husse och 
matte är geocachare. De letar skatter säger de. De har 
hållit på ganska länge utan att hitta någon kista med 
guldpengar. De finner bara små burkar. När de gör det 
blir de så glada. De skriver något på en liten lapp och 
så går de vidare. För mig innebär i alla fall varje fun-
nen burk en belöning. När de hittar burken ska jag 
sitta stilla medan de skriver. När det är klart får jag en 
godbit. Inte alls dumt. Det kan man väl ställa upp på. 
Jag bävar för att de ska hitta den där stora kistan för 
då slutar de väl leta. Ett tag försökte matte och husse 

lära mig finna burkar men det gillade jag inte. 
Dom kan väl leta själva! Det verkade så 

meningslöst för mig att anstränga mig. 
Jag får ju godis i alla fall. 

Att springa bort när vi är i skogen 
lockar inte. När jag var liten gjorde 
jag det ett par gånger. Det blev inte 

kul. Det höll på att gå riktigt illa. Jag 
hade tappat bort matte och husse. Jag 

kunde inte hitta dem hur jag än tittade 
mig omkring. Till slut kom jag på att jag 

kunde använda nosen. Då gick det bättre. Jag 
fann dem! De hade gömt sig. Vis av skadan håller jag 
numera järnkoll på var de är. De smiter ibland och 
gömmer sig men nu hittar jag dem nästan genast. 

Bra med skogen är också att vi ibland har matsäck 
med oss. Det gillar jag. De har förstås bara vatten med 
sig till mig. Vad bryr jag mig om det? I skogen sitter 
man inte som hemma vid ett bord. Då är det läge att 
själv förse sig med mat. Ibland är de så klumpiga att 
smörgåslådan står på marken. Då är det bara att ta 
för sig. Dumt är det när de sätter på locket. Då får jag 
ändra taktik. Om jag är uppmärksam och matte och 
husse slappnar av kan man knycka mackan ur deras 
händer. Det blir lite obehagligt en stund men det får 
man ta. Vi glömmer snabbt. 

Hoppsan nu är det dags att gå. Att fundera längre är 
inte aktuellt. Nu ska vi ut!

Min devis!
Gör som jag! Trivs med livet!

Hälsningar
Fiora
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Resan mot sol och bad september 2014
Efter en händelserik sommar, med en hel del föränd-
ringar i vårt liv är vi snart på väg söderut. Äntligen är 
Argos 747 packad och klar för resan ner till värmen. 
7 september låser vi ytterdörren hemma för att låsa 
upp den igen om några månader. Längtan efter varm 
sandstrand och salta bad är stor. Vi ska ner till Malmö 
för att ta Finnlines färja över till Travemünde. 19:20 
passerar vi Skånegränsen och då känns det att vi är 
på väg.

Mörkret börjar lägga sig runt oss. Månen liknar en 
stor vit pärla som ibland försvinner ner i en skålfor-
mat moln. Vackert och romantiken kommer smygan-
de i kroppen. 

Kommer fram till Norra hamnen ca:20:45 och tänker 
beställa färja till måndag morgon kl:10.
Som vanligt vi har noll koll på läget. Första färjan 
på måndagar går kl:16. Jaha, här kan vi ju inte stå. 
Vi bestämmer oss att ta 22-färjan, klappat och klart. 
Priset blir ju lite högre, p.g.a. att man måste ha hytt 
på nattfärjan, men som min gamla svärmor alltid sa, 
det drabbar ingen fattig. 21:40 åker vi ombord. Björn 
kopplar på ström, det ingår, resan tar 9 timmar. Pack-
ar i all hast ner det viktigaste. Ska till våning 5. En ka-
non fin hytt med tv, dusch och toalett. Hytten ligger på 
utsidan och genom fönstret ser vi ett mörkt och lugnt 
hav. Sover gott och kl:7 åker vi i land. 

Vilket håll ska vi? Jo, mot Holland. Kollar kartan och 
hittar småvägar, v 206 kantas av enorma majsfält. Vi-
dare på v L114 som går genom en lantlig miljö. Väldigt 
avstressande! En kortis på motorväg (trist) förbi Ham-
burg. Åker under Elbe i tunneln som är 3325 m varav 
1056 m ligger direkt under flodbotten ca:28 m under 
vattenytan. Trafiken flyter på bra i de 5 filerna,  pre-
cis som floden Elbe ovanför. Därefter kör vi igenom 
Äpfel-plantage med stora granna äpplen i olika färger. 
Resans första stopp blir i Stade. En fin ställplatz nära 
centrum och park där vi flanerar. 

Tisdag, resan fortsätter. Ska åka en annan väg till Spa-
nien i år har vi tänkt. Tar ut dagens mål på gps:en. Kör 
v74 mot Bremervörde. Åker genom en milslång grön-
skande trädallé. Solen skiner bakom en disig himmel 
som övergår i regn. Majs och åter majsfält. V74 går 
rakt igenom Bremervörde, ser ut att vara en trevlig 

stad. V71 mot Bremerhaven sen v143 mot Loxstedt. En 
ännu tätare trädallé, häftigt! Vidare mot Stotel, Olden-
burg, åker i den 1645 m långa tunneln under kanalen 
Weser. 

Vägen avstängd, blir hänvisade en väg där Bondens 
land ger sig till känna. Fy, sjutton vilken doft. Gödsel-
spridare kör strax framför. Men kossorna, fåren och 
hästarna är fina trots allt. Kör v401 mot Papenburg, 
åker längs med Küstenkanalen. Kör småvägar genom 
majsfält och andra grödor. Gps:en visar in oss på en 
väldigt smala raka vägar där det är stora Kartoffelod-
lingar, det gick ju bra att möta stora bilar också. Jag 
(Sonja)+ kartan mot gps:en och Björn bakom ratten är 
inte lätt alla gånger, men vi kommer ju framåt. Åker 
in i Holland strax före Emmen, vidare N371 längs 
Drentse kanal mot Meppel. Ser stora fåglar som inte 
kan flyga men springa snabbt, alltså strutsar. Målet 
idag är Giethoorn. Hittar ställplatzen en mycket fin 
och trevlig plats alldeles intill kanalen. Vi tar fram cyk-
larna och glider runt. Giethoorn kallas för Hollands 
Venedig. Här är fullt av smala kanaler med många 
broar som går över till små öar där det ligger fina hus. 
Gott om båtar som man kan hyra för att ta sig fram på 
kanalerna i flera km i denna gemytliga miljö. Verkli-
gen en vacker plats som är värt att besöka.

Onsdag, planerar vi om vår rutt. Vi hade tänkt åka via 
Normandie, men det får bli till våren istället. Kör v334, 
längs kanalen är det fullt av män med rejäla fiskut-
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rustningar, undrar vem som får största fisken. Färden 
fortsätter mot Luxemburg. Titta, en stork men var 
är Babyn? En sak är säkert det finns gott om kossor 
och kanaler här i Holland. Det blir en liten tur in i 
Belgien. Åker igenom Liege en fin gammal stad med 
många hus, tur att tunnlarna är 3,50m höga för bilen 
är 3,25m. Än så länge ingen cabb, räcker med den vi 
har i garaget hemma. Resan genom Belgien får vi se 
ett helt annat landskap. Det är grönt, skog, kuperat, 
kullar och en lång backig och rak väg till Luxemburg. 
Dags för årets första tankning här i Luxemburg, lam-
pan har lyst ett tag. Diesel kostar 1,187 eu/l  och vi får 
i 110 l. Tar in på Camping Bon Accneil Alzingen en 
fin, lugn camping förutom att kyrkans klockor dån-
ade varje hel/halv timme, men med en fantastisk fin 
klang. 

11/9, Vid gränsen till Frankrike ser vi först Ikea sen 
vattentornet Svampen, precis som hemma. Nästa mål 
blir till Strassbourg/Kehl. Kör först A13 mot Saar-
brücken. Solen skiner och värmer gott. Åker igenom 
en tunnel och vips är vi i Tyskland igen. Vi åker på 
en massa olika vägnummer idag. Vilka vyer, gulliga 
samhällen, fint i trädgårdarna. Vi har inte sett ett ända 
vinplantage iår utan bara stora majsodlingar. Vi tar in 
på campingen Campingpark Kehl (ej acsi) intill flo-
den Rhein. Här var vi med Bürstner klubben för 10 
år sedan då vi gjorde ett besök på fabriken. Ett väldigt 
intressant besök! 

Nu gör vi ett besök i Bürstners service center. Vädret är 
blandat men vi hinner med en promenad i den vackra 
parken här intill. Det finns ett utsiktstorn ”Tree of the 
Year” som är 44m högt och byggt 2004. Till o med jag 
vågade faktiskt traska upp för alla dessa 210 trappsteg. 
Härlig utsikt över Kehl och floden Rhein. Vaknar till 
smatter på taket. Vi ska vidare på vår färd och idag styr 
vi mot Frankrike igen. Vill inte åka betalvägar så därför 
känns det som vi åker kors och tvärs. Efter en stund 
bestämmer vi oss för att åka till Baume-L-Dames. Hit-
tills har vi gjort ett besök om året här, vi tycker det är 
en bra ställplatz. Vi fortsätter på vägar som vi åkt förut 
om åren ner mot medelhavet som nu ligger ca:70 mil 
härifrån. Kör mot Chalon-s-Saone. Majsfälten fort-
sätter att breda ut sig längs vägen. Nickande, torkade 
solrosfält väntar på att skördas. Vi färdas vidare mot 
Vichy. Ett otroligt grönskande landskap, trots att det är 
i mitten av september. Biffiga tjurar betar av det frodi-
ga gräset och alla kossor som vi ser är vit/beige färga-
de. Känns som vi åker i 3-dimensionellt vykort, det är 

bara så vackert! Omläggning i Clermont-Ferrand men 
efter ett tag är vi ute på A75 mot Millau. En bra fin 
motorväg (ej betalväg). Det är bara att njuta av allt runt 
om. Kör in till Millau där vi ställt in gps:en på en Acsi 
camping. Finns gott om campingar här, vi måste ju ha 
tag på en som tar stor bil. En helt ok camping 10eu/
inkl. el. Om man inte har för stora krav, det finns allt 
som man behöver för en natt.

14/9 kör vi v809 upp bland bergen och ser staden 
Millau nere i dalen. Den vackra bron som går på A75 
tornar upp sig. Solen skiner och allt är bara så grant. 
Tankar i Couson strax före Narbonne, diesel/gazole 
1,26eu/l, bra pris. Har nu lämnat majsfälten som vi 
sett hela vägen ner hit. Här tar vinplantage, olivlundar 
mm över. Passerar ett brandhärjat område och tan-
karna går till skogsbranden i Sala. Åker D6009, lite 
slingrig men bra. Den går emellanåt parallellt med be-
talvägen. Nu äntligen ser vi medelhavet  och kl: 13.40 
passerar vi gränsen. Här står det beväpnade poliser 
och polisbilar med blåljus. De ser verkligen bestämda 
ut. De vinkar förbi oss. Tack för det!

Kör nu N11 mot dagens mål som är Calella i Espaná.

Kör försiktigt så ses vi nånstans i världen!
Glöm inta att kramas lite extra!

369 Sonja & Björn
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Espaná 2014
15 september, äntligen är vi framme vid Spanska grän-
sen igen efter en lång väntan sedan vi passerade här i 
november 2013. Vi stannar på samma parkering som 
sist i gränsstaden La Jonquera. Käkar en snabb lunch. 
Har kollat in en camping i Calella strax norr om Bar-
celona, Roca Grossa som ligger intill det vackra glitt-
rande medelhavet. En stor och otroligt kuperad cam-
ping. Pris 16 eu ink. el, (Acsi). Bra platser, man blir 
helt slut av att gå uppför backen till servicehuset, men 
om orken inte finns, kan man åka traktor och vagn 
upp, den kör hela dagen. Perfekt! Baren på stranden 
serverar underbar kall god cerveza (öl). Nattens mörka 
himmel lyses upp av blixt, dunder och regn. 

Framför bilen börjar det promenera myror i hundra-
tals. Morgonen är vacker. Hibiskus blommar med en 
vacker röd färg och havet glittrar i solen  sken när vi 
kör vidare på N11 längs kusten. Spanska flaggor häng-
er på balkonger och i fönstren, det nalkas fotbolls-
match här i Catalunien. Barcelona tornar upp sig med 
höga hus. Det finns flera vägar att ta sig förbi/genom 
denna stad. Beror på gps:en hur den vill just idag. Vi 
kör vidare på C31/B10/B20 osv mot Tarragona. Väl 
igenom blir det N320. Vi möter många traktorer med 
släpvagn som är fulla med mogna vindruvor. Ser här-
ligt gott ut! Både att äta och senare dricka ett gott vin 
gjort på dessa. Oh, dessa fina olivlundar. Tur att det 
finns de som gillar att odla. Så ni och vi får goda oli-
ver/olja med olika smaker i våra munnar. Framme i 
Peniscola. Camping El Eden är fullbelagd. Vi åker till 
Wismar camping 10eu ink. el. Har tur det finns en 
plats som vår Argos 747 får rum på. Men vad är detta, 
Fy sjutton! +30 grader och massor av små resenärer 
i bilen. Det är inte sant, jo det är det. Myror, myror 
överallt. Bara att börja jakten, svetten rinner, arg, sur. 
Inget insektsmedel! Köpa imorgon! Vi njuter trots allt 
av en skön kväll. Det värsta är att de är i sängen också, 
gissa om det känns. Sömnen blir orolig  och kl 4 väcks 
vi av en skriande åsna, en tupp som gal, kl 7 är han 
väldigt hes. 

Vi åker till El Eden och ställer oss i kö kl 9. Plats 3 blir 
ledig, en lång och stor plats där vi får rum med bil 
och vårt nyköpta kökstält. Vi träffar Tommy och Eva nr 
1337 och många från Örebro. Superkul! Har bestämt 
oss att vara här i Peniscola ca 14 dagar. Dagarna rullar 
på med olika inslag av aktiviteter. Stranden får besök 

av oss på eftermiddagarna och det är ljuvligt varmt i 
havet +26. Bara att njuta.  Även iår får vi uppleva Fes-
tival här i Peniscola. Alla dessa vackra dräkter, (ingen 
har samma dräkter som förra året) musikkårer, tjur-
rusning, mm. På söndagskvällen avslutas denna festi-
val med fyrverkerier. Ett riktigt skådespel är det att få 
vara med om allt detta som pågår i en vecka.

Vaknar kl 3 på morgon. Åskguden Tor är på blixt och 
dunder humör igen, regnet öser ner och markisen 
blir som ett badkar, men den håller. Måndag = mark-
nad, vi och goda vänner från Mariestad sätter oss på 
cyklarna för att göra ett besök. Men himlen är mörk, 
hinner en bit när regnet kommer. Vi rusar in under 
taket vid Peniscolas Kongress. Det öser ner, gatorna 
fylls med vatten, bilar får motorstopp. En kvinna kom-
mer ut och bjuder in oss, ni kan ställa era cyklar här 
inne och ta en taxi tillbaka till campingen för det ska 
regna länge. Sagt och gjort. Gracias! Hämtar cyklarna 
imorgon. Snälla grannar på campingen hade tömt vår 
markis på vatten när den började se ut som en pool. 
Tusen tack! 

I slutet av veckan har det kommit många svenskar bl.a 
nr 1146 Sigge & E-B som numera har en Hymer. Da-
gar, kvällar och nätter går fort och vi njuter och trivs 
med tillvaron. Det är nu dags för oss att fara vidare en 
bit neråt i landet.

Onsdag 1 oktober kör vi till Didota camping i Oropesa 
del Mar. Trevlig camping, lite trång när man kommer 
med en stor bil. Men en bra chaufför så reder det sig 
till slut. Havet, en fin strand ligger intill. Cyklar längs 
strandpromenaden fram till Marina Dór och njuter av 
alla mosaikformationer, ljusbågarna över gatorna som 
tänds när mörkret kommer. 
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Resan fortsätter till Oliva camping Kiko Park. Här 
trivs vi som fisken i havet. 6/10 kommer resten av 
gänget från Närkeslätten 5 bilar till. Kul! 11/10 fyller 
E-B jämna år och vi bestämmer oss för att överraska 
henne med champagne på stranden i soluppgången.  
Morgonen är helt magisk, solen går upp och i linje 
med den lyser månen. Vackrare än så kan det nog inte 
bli idag. Grattis!

På eftermiddagen anländer L-G och Britt nr 699. 
Champagnen flödar hela dagen och vi avslutar kalaset 
på restaurangen intill campingen. Nu fortsätter vi till 
Benidorm ihop med 699 Styggbo. Camping El Raco 
(ej acsi) ligger nära centrum, strandpromenad, mark-
naden mm. Här finns Rock and Roll House med bra 

artister som spelar den musik som vi gillar. Här häck-
ar vi 4 kvällar innan vi far vidare till nästa mål som är 
La Colina i Albir. Vi sammanstrålar igen med gänget 
från Örebro/Nora. Stannar här några dagar innan vi 

ska vidare neråt till Gaurdamar, men först ett besök 
på Carrefour i Benidorm. Kör N332 och det är bara så 
ljuvligt vackert. Camping Marjal bjuder på bra platser 
och har en stor fin pool. Tyvärr långt till havet. Fler 
från gänget kommer, kul! 23/10 ska vi till Pilar de La 

Horadada, camping Lo Monte. Vi ska tillbringa lite 
tid tillsammans med Styggbo här. De har hyrbil så vi 
gör en del utflykter. En är till Citronmarknaden, just 
inga citroner till försäljning. Namnet kommer från att 
marknaden ligger vid citronlundar. Passerar Torrevie-
ja där stora salthögar ligger vita som snöfjäll. Gör även 
besök vid några platser där en del husbilsfolk fricam-
par, men det är inget för oss, föredrar camping med 
faciliteter och att känna sig trygg. Dagarna går fort 
vi badar, spelar boule, umgås med vänner, äter och 
dricker gott, njuter av livet. Tack för en trevlig vecka 
tillsammans här på Lo Monte. Vi åker nu vidare till 
Costa Blanca camping Marjal.
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Här träffar vi en del av gänget igen. Campingen är 
hur stor som helst. Finns ett fint duschrum för hun-
dar. Den ligger en bra bit från kusten. Sista helgen i 
oktober firas Halloween, nu är det fest! Många barnfa-

miljer har kommit. Det byggs spöktunnlar och festen 
är ett faktum. Hur häftigt som helst. Stora som små 
är utklädda till spöken, häxor ja allt som hör till Hal-
loween. Barn som kommer och frågar bus eller godis 
på spanska förstås. En upplevelserik och härlig helg.
 
2/11 är det dags att vända hemåt igen. Vi startar tidigt. 
Kör norrut på AP7/E15 vidare in på N344 genom berg 
och dalar, olivlundar, granatäppleträd. A35/A7 mot 
Valencia. Vägen kantas av gyllengula mogna apelsi-
ner. C10 mot Alcossebre, camping Playa Tropicana. 
En acsi camping som ej har platser för bilar över 8 m 
men eftersom vi ska träffa ”gänget” här så får vi stå 
lite på tvären och det går ju bra för några dagar. En fin 

plats med många statyer inne på området. Härlig pool 
både inne och ute. Nära till strand och hav. ”Gäng-
et” börjar planera hemresan, vi har lite olika datum. 
Vi samlas på restaurangen med kartor och gp:ser för 
planering. Efter en blåsig och regnig natt ger vi 369 
oss av den 4/11. Känns ju bra att åka när vädret är lite 
ruggigt. Kör in till Mercadona i Peniscola för att provi-
anterna inför fortsatt hemfärd. Resan går vidare förbi 
Barcelona. Nästa stopp blir i Santa Susanna på cam-
ping Bon Repos. Här är platserna på stranden. Vädret 
är lite blåsigt men häftigt att bo så nära havet. Kvällen 
blir mörk och blixt/dunder avslutar med precis som 
första natten började i Espaná i år. Somnar skönt till 
havets brus. 5/11 börjar hemresan på riktigt. N11 mot 
gränsen. Hösten börjar visa sig. Det stora brandhär-
jade området (2012 har återhämtat sig, grönskande 
trädkronor på svartbrända stammar och marken som 
har en ny grönska. I La Jonquera blåser en hård kall 
vind. Brr, brr! Väg D900 i Frankrike, dagens mål är 
Pavala-les-Flots ställplats i Montpellier. Vill se havet 
en sista gång innan fortsatt hemresa. En sval men 
strålande morgon passerar vi rosa bollar i en sjö. Jo, 
det är många flamingos. A75 sen D809 mot Millau 
centre är en vacker väg genom berg och dalar. Stan-
nar på en utsiktsplats, vilka vyer. Då var vi uppe på 
A75 igen efter en bedårande väg nedanför Viaduc de 
Millau. Solen har vi med oss och landskapet skiftar i 
många höstgrön/gul/röda nyanser. Bara att vänja sig 
vid att möta hösten.
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Kör förbi Issore tänker på ”punkan” för två år sen, det 
var här vi hittade en däckverkstad. A75/E11 mot Cler-
mont-Ferrand därefter en massa olika vägnummer 
innan vi når dagens mål som är en gratis ställplats 
i Digoin. Vaknar till en ännu svalare morgon endast 
+3,5, brr! Resan går vidare på D994 mot Autun. Den-
na väg kantas av gulnande trädalle, vilken skillnad 
från resan neråt för två månader sen. Naturen är fan-
tastisk. Kör D981/A38 mot Dijon fin väg med olika 
lutningar, just nu är det 6% nerför och vid sidan av 
vägen ligger en långtradare upp o ner. Har säkert 
gått för fort. Ingen trevlig syn. Passerar många löv-
träd som har stora ”lövbollar” i det för övrigt lövlösa 
grenverket. Vädret är grått och regnet faller ner på oss. 
Ser ut att ha regnat mycket här för stora delar av fält 
ligger under vatten. Åker genom små samhällen där 
stenhusen är svårt åtgångna av alla miljöföroreningar. 
Dagens stopp blir Pont-a-Mousson, favorit ställplats. 
En kall vind tar tag i oss när vi kliver ur bilen intill La 
Mozzele floden. 

Lördag morgon vaknar vi till en strålande sol. Två 
svanar är utanför bilen, vi matar dem med lite bröd. 
Bestämmer oss för att ta en promenad. Vi flanerar 
runt och hör och häpna, det är marknad här. Det säljs 
allt från möbler, kläder och massor med frukt/grönt. 
Köper en ljummen  baguette som vi avnjuter innan 
fortsatt färd. A31 mot Luxemburg dags för tankning 
1,12 eu/l bra pris! Stannar på ställplats i Minheim in-
till Mosel. Fars Dag ligger dimman tjock över floden 
och ner i dalen. Hemvägen går vidare en bit genom 
Moseldalen. Kör ut på motorvägen mot Greven. Camp 
Marina ställplats. Här dyker nr 1337 Eva och Tommy 
upp. Sist vi sågs var på camping El Eden i Peniscola. 
Vi gör ett besök på restaurangen ihop för att käka en 
stor god Gordon Blue snitzel. Resan fortsätter ut på 
A1 sen A7 till Heilingehafen. Ställplatsen är det inte 
mycket kvar av, det går att övernatta men vi väljer att 
åka till Grossenbrode. Där ingår el och det finns toa/
dusch. 

Tisdagen ägnar vi åt shopping på Citti i Travemünde 
ett stort fint köpcentra. Natten tillbringar vi på ham-
nområdet då båten går klockan 10 onsdag morgon. 
Denna natt är det inte en lugn stund. Det kommer 
och går en tradare/trailer varje sekund, tror jag för det 
är inte tyst någon gång. Björn stoppar in öronproppar 
så han kan sova lite. Väl ombord, är det bara att för-
driva tiden. När vi närmar oss vårt hemland så gungar 
det en hel del. Tänkte ta ett dopp i bubbelpoolen men 

väljer att duscha för vattnet i poolen skvalpar över. När 
vi ska köra i land, tar det en enorm tid. Hänt något? 
Nej, det var tullen som stoppar alla bilar. De kollar ef-
ter djur/människor smuggling. Tur att det bara var ca 
50 tal tradare ombord. Sista natten i husbilen detta år 
blir hos Bengt i Örkelljunga ställplats. 

Huset och våra trevliga grannar är kvar. Borta bra men 
hemma bäst! 

Summan av denna höstresa är att vi haft det hur bra 
som helst och träffat så många trevliga både nya och 
gamla vänner. Ser fram emot nästa resa.

Ha det så bra och kramas lite mera!
Kör försiktigt!

369 Sonja & Björn
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Julfesten på Skånecamp

Den 4 december hade Skånecamp, numera Mobil 
Living Center i Svedala, bjudit in sina klubbmedlem-
mar till julfest. Vi hade fått lov att göra lite PR för 
Bürstnerklubben på festen. När vi kom fram  visade 
Benny Eklund oss en plats där vi kunde stå. Han tyck-
te att det var trevligt att ha oss där. Vi kände oss riktigt 
välkomna. Vi hade med oss vårt lilla campingbord och 
lite pynt så att det skulle se prydligt ut.  Pälle hade 
skickat oss infobroschyrer och anmälningsblanketter 
så vi var laddade.

Det blev full fart på festen klockan 16. Gästerna fick 
glögg och pepparkaka när de kom. En trevlig tipsrun-
da med 12 frågor kunde man sedan fortsätta med. Det 
fanns choklad och skumtomtar att stärka sig med un-
der tipsrundan. Det ville de flesta!  Efter tipspromena-
den bjöds vi på en ”välmatad” landgång till det lättöl, 
vatten eller läsk. När det var dags att lämna festen fick 
alla damer en julklapp.

350 personer besökte festen. Där var både husvagns- 
och husbilsfolk. Svedala säljer ju flera olika märken så 
det var inte bara ”bürstnerfolk” närvarande. Vi fick i 
alla fall  kontakt med 10 st. Bürstnerbilägare som inte 
var med i klubben. Vi gjorde så gott vi kunde för att de 
skulle bli nyfikna på vår klubb. Vi skickade med dem 
vår information och anmälningsblankett. Nu återstår 
det att se om någon verkligen går med. Det ger sig. 

När klockan var 18 var det slut på festen. Vi tackade för 
oss och packade ihop och vände hemåt.

Vid tangenterna 
Nr 289 Kerstin M.

Vill ni vara med i vår klubb?

Medlemmar  nr 1472  Judit och Rolf lät sig väl smaka.

Hela hallen var full.
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Bürstner Husbils Club Profilkläder

Piketröja finns i rött eller
svart, med clubemblem.

Storlek: 
Dam 34-44, Herr XS - XXXL

Pris: 169:-/st

Jacka finns i rött eller svart,
med clubemblem.

Storlek: 
Dam 34-44, Herr XS - XXXL

Pris: 695:-/st

Keps, svart med röd kant,
med clubemblem.

En storlek (passar alla)

Pris: 99:-/st

Beställning sker direkt till elinor@clabris.se , ClaBris, Mjölby. På varje order tillkommer 99:-, 
som sätts in på bankgiro 5734-5332 så kommer kläderna direkt hem.
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Dagbok från en resa till Prag
En liten blänkare i tidningen Caravan, Det är Caravan Clubs medlemstidning, berättades det om en 
resa till Prag. Vi skulle själva ta oss dit. När vi kom till Prag var det ordnat med camping och en veckas 
aktiviteter. Vi tyckte det verkade OK så vi anmälde oss. Vi bestämde att vi skulle ta det lugnt ner så vi 
gav oss iväg på tisdagen för att 5 dagar senare stråla samman med övriga på plats.

DAG 1:
Vi började hårt! Vi for ända från Eslöv till Trelleborg. 
Det är drygt 6 mil. När vi kom fram träffade vi de för-
sta bilarna som hade samma mål som vi. Där stod re-
dan 4 st.   parkerade. När de såg oss komma vinkade 
de in oss vid sidan av dem. Det blev en liten pratstund 
och presentation av var och en. Det visade sig att vi 
skulle åka med olika färjor. Det går ju flera färjor mel-
lan Trelleborg och Tyskland. När det började bli kallt 
drog vi oss tillbaka och önskade varandra trevlig resa 
och väl mött igen, senast på lördag.

DAG 2:
Vid frukosten noterade vi att en strid ström lastbilar 
hade passerade alldeles intill ställplatsen. Det lär vara 
så både natt som dag här. Vi hade inte märkt något 
utan sovit gott hela natten.

Framme vid färjan gick allt som smort. Snabbt las-
tades vi ombord. Nu var det dags för fika. Vi slog oss 
ner vid ett bord med våra koppar. När vi kollade runt 
fann vi att ett par av våra vänner från igår satt lite läng-
re bort. Vi flyttade över till dem. När det var dags för 
lunch gick vi tillsammans till restaurangen och åt. Yt-
terligare ett par anslöt. Vi hade haft våra farhågor om 
att resan över havet skulle vara långtråkig med i goda 
vänners sällskap försvann tiden. Plötsligt var vi fram-
me i Rostock. 

Ett snabbt besök på Bordershop och sedan ut på mo-
torvägen. Att fara motorväg är som det är. Så efter ca 
11 mil tröttnade vi och tog av för att finna en plats att 
stå på över natten. I Rheinsberg hittade vi en ställplats 
utan avgift. Vi parkerade bilen och tog en promenad 
för att sträcka på benen. Efter fika och lite funderingar 
om morgondagen knöt vi oss.

DAG 3 och 4:
I Rheinsberg finns ett fint slott som verkade vara ett 
omtyckt utflyktsmål. Det var till och med P-automater 
på parkeringen men det var vår lyckliga dag. De var 

sönder!  Vi beslöt att ta en promenad i parken. Själva 
slottet är nu museum. I intilliggande byggnader fanns 
en teater och en musikhögskola. Vi gick inte in i slot-
tet men parken var imponerande. Det fanns inte så 
mycket blommor men mycket fina träd som nog var 
ganska gamla och väl vårdade.

Färden fortsatte med paus för fika till Dresden, staden 
som jag är så imponerad av. Den blev så utsatt för de 
allierades bomber under krigsslutet. Det var en tra-
sig stad när kriget var över. Under den Östtyska tiden 
hände inte så mycket. Först när Tyskland enades sat-
te restaureringen fart. Det har varit  EU-pengar men 
framför allt privata insamlade medel från fler olika 
länder med dåligt samvete som gjort det möjligt. Allra 
mest är jag imponerad av Mariakyrkan. Den är helt 
magnifik med sina kyrkorum i två plan.

Eftersom vi är inbitna geocachare så passade vi på att 
plocka 3 ”skatter”. Vi hade tänkt ta en 4:de men den 
fann vi inte trots att vi var 3 som letade. Det kom näm-
ligen en man på cykel som var ute i samma ärende. 
Vi förenade oss i gemensamt sökande utan att finna 
något. Trots motgången var det kul att träffa en lika-
sinnad.

Snålheten bedrar visheten. När vi kom till Dresden 
parkerade vi på en ställplats helt centralt. Det tog 5 mi-
nuter att gå till centrum. Vi bestämde oss för att flytta 
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och bo nästa natt i utkanten av Dresden. Det skulle bli 
billigare. Vi fann en liten ställplats på en tomt väster 
om staden. Det verkade jättebra men! När vi installe-
rat oss kom tåget! Vi låg mycket nära banvallen. Det 
var bara att gilla läget. Men vi sov gott i alla fall.

DAG 5:
Idag var det en transportsträcka som gällde. Vi skulle 
ta oss 15 mil från Dresden till Prag. För 13 år sedan var 
vi Prag på en bussresa. Det var ju innan Tjeckien gick 
med i EU. Göran ville se hur den vägen såg ut som vi 
for då. Jag minns att vi stod flera timmar vid   gränsen 
och väntade innan gränspolisen behagade släppa in 
oss. Det var ”andra bullar” nu. Pang på! Det var bara 
att passera gränsen. Det som en gång varit en väl be-
vakad gränsstation var nu nästan öde. När vi kom in 
i Tjeckien fanns det heller inga falna flickor utmed 
vägen. Vägen var nästan nybyggde men kurvig såklart 
eftersom vi färdades uppför och sedan nerför berget 
som låg i en nationalparken. Utsikten var magnifik 
när man kom till ställen där skogen glesnat.  

Vi blev väl mottagna och anvisade en plats när vi kom 
fram. När vi boat in oss och kollat diverse faciliteter 
var det dags för ”Happy Hour” i den lilla restaurang-
en. ”Happy Hour” var det sedan varje kväll. Idag fick 
vi information om vad som gällde för veckan. Vi ham-
nade i glatt sällskap så vi satt kvar en bra stund. Innan 
det var dags att hålla kväll.

DAG 6:
Dagen började med lite egen tid. Vi förnekade oss 
inte. Vi tog cyklarna och letade reda på 3st. ”skatter”. 
Det skulle blivit 4 st. Men den sista fann vi inte.

På kvällen var det ”Garden party”. Där fattades inget. 
Allt från välkomstdrink till dessert med 8 olika kondi-
torbitar. Fri dricka var det också. När jag noterade fri 
dricka så befarade misstänksamma Kerstin att någon 
skulle spåra ut. Men det inträffade inte.

Vi satt tillsammans med 2 par som vi lärt känna kväll-
en innan. Det var Nanette och Börja samt Krister och 
Margareta. Kvällen var helt lyckad. Mycket belåtna 
drog vi oss tillbaka för natten.

DAG 7:
Vi blev hämtade av 2 st. bussar. Det bar av till centra-
la Prag. Där gick vi en guidad promenad runt i Den 
gamla staden. Vår guide talade perfekt blekingska. 
Han hette Michel. Han var tjeck men hade bott i Olof-
ström flera år. Han berättade med humor om det vi 
såg. Vi var på Vaclavplatsen, vandrade på Karlsbron 
samt beskådade det astronomiska uret från 1400-ta-
let.  Det som trots allt fängslade mig mest var hans 
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berättelse om de judiska kvarteren. Det var så mycket 
att se och höra att man blev lite mätt på information.  
Promenaden avslutades med mat på en pub. Där vi 
serverades ”Verno knedlo zelo”. Det är en av Tjeck-
iens nationalrätten. Den innehöll stekt kumminfläsk, 
brödknödel och surkål och var jättegott. Med hjälp av 
Campens personal tog vi oss sedan hem med Metro 
och buss. Alla var med tillbaka. Inget svinn!

DAG 8:
Dagen ägnades åt det tjeckiska ölet. Man har ju inte 
varit i Prag på riktigt om man inte druckit tjeckisk 
öl. Vi skulle besöka 4 st. pubar. Nu mötte vår mysiga 
guide Michel upp. Han lotsade oss runt så att vi fick 
smaka olika sorters öl.  Den första vi bjöds på var ett 
färsköl bryggt på puben. Nästa pub var Flaggskeppet 
Urquells egen pub. Den tredje var en pub som serve-
rade bara Budweiser öl. Sista besökte var på den pub 
som var först med att brygga eget öl i Prag 1993. Där 
åt vi en tjeckisk måltid.

Tjeckien är ju känt för sitt goda öl inget tvivel om det. 
Vi fick veta att ölet Budweiser, som förknippas med 
USA, har fått sitt namn av en stad i Tjeckien. Kun-
skapen om hur man brygger öl kom med tjeckiska 
invandrare från den staden. Nu bryggs det tjeckisk 
Budweiser i staden som gett ölet sitt namn.

När den sista ölsejdeln var urdrucken var jag ganska 
mätt på öl. Jag var inte ensam om det. På kvällen när 
det var ”Happy Hour” drack jag, hör och häpna, läsk 
istället för öl.

DAG 9:
Idag var en dag utan någon planerad aktivitet. Vi kun-
de själva välja det vi ville göra. Vi begav oss tillsam-
mans med Nanette till det som i folkmun kallas ”den 
gula marknaden”. Det är ett stort marknadsområde 

med stånd där nästan uteslutande vietnameser skö-
ter kommersen. Här är det lite råddigt. Att betala vad 
säljaren begär är ren dumhet. Det gäller att pruta. Gö-
ran tycker att det är roligt att pruta. Vi retade nog ett 
par säljare genom att erbjuda dem för lite för det de 
hade att erbjuda. Vi skulle inte ha något särskilt men 
vi  kom hem med en sjal, ett par handskar och 2 st. 
tenniströjor. 

När vi avverkat marknaden var vi hungriga. Då tog vi 
oss till originalrestaurangen Sveik. Där åt vit tjeckisk 
tallrik. De måste vara väldigt hungriga i Tjeckien. Det 
var en 1/4 anka, fläskkarré, knödel, surkål och röd-
kål. Magen stod i fyra hörn när vi ätit färdigt. Dagen 
gick fort så efter restaurangbesöket åkte vi tillbaka till 
Campen.

Det var lite kallt på kvällen så vi samlades i Marga-
retha och Christers husvagn. Vi fixade till en riktigt 
hyfsad knytis med ost, kex och vin. Vi avslutade med 
en kopp kaffe innan kvällen var slut.

DAG 10:
Så kom till slut ”sista dagen med gänget”. Idag gjor-
de vi en dagsutflykt med buss. Vårt första mål var ett 
glasbruk. Tjeckien är ju berömt för sin kristall. En gui-
de mötte upp och berättade om tillverkningen. Sedan 
fick vi vandra igenom hela glasbruket för att se hur 
produktionen gick till. Först var glasblåsningen. Den 
är jag alltid så imponerad av. Att en liten röd klump 
av het glasmassa kan bli en så vacker produkt. Efter 
det  kom vi till  slipningen av glaset. Det var säkert 
20 personer som satt och slipade. Här kan man tala 
om precision. De som slipade arbetade 8 timmar men 
har rast efter 2 timmar. Det gick inte att hålla koncen-
trationen på topp längre tid. De som slipar måste ha 
väldigt god syn och vara stadiga på handen.  
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På vägen hem for vi för att se på slottet Karlstejn. Det 
byggdes av kejsar Karl IV och ändamålet med slottet 
var att ordna en permanent förvaring åt kronjuveler-
na. När bussen stannade på parkeringen fick vi veta 
att det var 2 km upp till slottet som låg på höjden. 
Det var bara taxi och hästdroska som fick köra upp. 
Några av oss var lite bekväma och tog hästskjuts upp. 
Vi var några som började gå men vi gick åt fel håll för 
plötsligt  fick någon ett telefonsamtal som sa åt oss 
att vända om. Vi fick veta hur vi skulle gå. Sedan var 
det OK. Vägen upp var en riktig turistfälla. Den var 
kantad av souvenirbutiker. Där fanns allt från tönti-
ga massproducerade souvenirer till kristallglas. Där 
fanns också krogar. 

Dagen hade varit mastig. När vi kom hem var det dags 
för ”Happy Hour”. Vi satt en stund och pratade vid ba-
ren men alla var trötta och längtade efter John Blund.

DAG 11 och 12:
Så var det slut på det roliga och dags att ta farväl av 
alla vi haft så mycket trevligt tillsammans med. Nu var 
det raka vägen hem som gällde. Vi hade en del ogjort 

hemma. Resan tog i alla fall 3 dagar. Den första dagen 
gjorde vi väl något fel när vi lade in den tänkta färdvä-
gen på vår GPS. Vår tänkta väg på kartan sammanföll 
inte i alla delar med GPS-vägen. Bitvis var jag och Lau-
ra, som vi kallar vår GPS, riktigt osams. Vi kom i alla 
fall fram till Wörlitz där vi övernattade. 

Nästa dag gick bättre. Vi hittade en kostnadsfri ställ-
plats i ett villakvarter i en stad som jag inte minns 
namnet på. Lugnt och fint! Vi var först på plats. När vi 
vaknade var vi 3 bilar som övernattat.

DAG 13:
Vår färdväg gick mot Danmark via Flensburg. Det 
är väl ingen som far Flensburg förbi. Ingen normal 
svensk lever väl i okunskap om vad orten har att er-
bjuda. Det var alltså dags att fylla på förrådet av dryck-
er. Vi visste vad vi skulle ha så inköpen gick ganska 
snabbt. Nu hade också skattletaren i oss vaknat till liv. 
Vi plockade 3 skatter och for sedan vidare. Nu var det 
inte långt kvar. Det var inte tal om att stanna och fika. 
Nu ville husbonden hem. Vårt äventyret slutade på ef-
termiddagen.

Resan hade varit sååå lyckad. Vi hade haft en trevlig, 
intressant och spännande vecka i Prag. Vi är så tack-
samma för vad Gullan och Göran, Merrit och Bent 
samt TrioCcamp ställt upp och arrangerat för oss. 
Mycket vill ha mera! Nu går vi och hoppas på att de 
ska orka arrangera nya resor. Om så är fallet så är vi 
”med på tåget”. Garanterat!

Vid tangenterna
Kerstin M

Nr 289



22

Svar till Transportstyrelsen
”Minsta nyttovikt på husbilar och husvagnar”

Här följer Riksförbundet Mobil Fritid (RMF) svar, sammanställt av Anders Waldman, Club Pilote. Här en 
förkortad version, enbart gällande husbilar.

Synpunkter inför Transportstyrelsens utredning av eventuella regeländringar till följd av EU-kommissio-
nens krav på minsta nyttovikt på husbilar.

Inledning
RMF välkomnar Transportstyrelsens besked om att kraven från EU-kommissionen på minsta nyttovikt på 
husbilar och har initierat en utredning vid myndigheten avseende eventuella regeländringar i Sverige som 
en följd av kommissionens beslut.

Den svenska marknaden
I Sverige finns idag cirka 75.000 husbilar vilket har inneburit en ökning med 50% sedan år 2008. Den 
årliga nyregistreringen uppgår till mellan 3.500 och 4.000 fordon. Antalet återförsäljare uppskattas till 
omkring 250 stycken.

Tjänstevikt, lastvikt och överlast
Enligt ett tidigare beslut i EU-kommissionen får en ny husbils tjänstevikt variera med plus minus 5%. 
Detta brukar stå angivet i minimal skrift på undanskymd plats i res-pektive märkes broschyr och har därför 
hittills till stor del varit okänt hos många husbilsägare. Detta gäller i särskilt hög grad förstagångsköpare.

Anledningen till avvikelsen från den angivna tjänstevikten uppges vara att husbilens inredning och iso-
lering kan innehålla olika mängd fukt, på en husbil med en tjänste-vikt på 4.000 kg följaktligen upp till 
omkring 200 kg. Någon avvikelse i negativ riktning har sannolikt aldrig kunnat konstateras.

Fabrikanternas ambition att förse husbilarna med en omfattande utrustning har successivt kommit att 
innebära att den återstående lastvikt som köparen får att disponera har minskat i motsvarande grad.

Ansvaret för att husbilen inte överlastas åvilar ägaren/föraren och eftersom den reella tjänstevikten kan 
vara upp emot 5% högre än den i register- och broschyr-materialet angivna, riskerar ägaren/föraren att råka 
illa ut, inte minst ekonomiskt.

Eftersom överlast beräknas i procent på lastvikten blir konsekvenserna opro-portionellt mycket större än 
avseende tunga fordon där den beräknas på totalvikt

Från försäkringsbolag har det framhållits att en skada där försäkringsbolaget kan påvisa att överlasten 
bidragit till eller till och med orsakat skadan, kan resultera i utebliven eller reducerad ersättning. Vid en 
jämförelse framstår överlastböterna som obetydliga.

Garanterat minsta lastförmåga
RMF ställer sig odelat positiv till att alla nya husbilar kommer att ha en ”garanterat minsta lastförmåga” 
och förutsätter att denna kommer att stå angivet i fordonets tekniska beskrivning i bilregistret.

Förslag
Riksförbundet Mobil Fritid vill gärna begagna tillfället att lämna följande ytterligare förslag till Transport-
styrelsen:

• Nuvarande regelverk bör ändras så att beräkningen av överlast på husbilar sker i procent på 
 totalvikten istället för på lastvikten

• Vid fabrik eller hos återförsäljare monterad extrautrustning på en ny husbil skall vara viktredovisad 
 så att den ”faktiska tjänstevikten” på fordonet kan fastställas

• Ett intyg om ”faktisk tjänstevikt” skall åtfölja en ny husbil när den levereras

Enligt uppdrag
Anders Waldman      Kenneth Elfström 500
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Spanien våren 2015

Efter en härlig vinterupplevel-
se med jul och nyår i Styggbo 
i Hälsingland flög vi den 8:e 
februari återigen till Alicante. 
Husbilen Styggbo har ju fått 
vila sig från oss i tio veckor hos 
Juan Carlos på hans uppställ-
ningsplats i Elche. När vi landar 
strax efter midnatt står Juan Car-
los troget och väntar för att ta oss 
till husbilen och en första natt i 
Spanien 2015. Vi vaknar upp till 
en fin och solig måndag, pratar med några andra 
personer som också har sin husbil här på Juan Car-
los förvaring över vintern. Innan vi tackar för denna 
gång och bokar plats till november igen. Med tomt 
kylskåp och skafferi styr vi kosan till San Fulgencio. 
Där vi från ställplatsen bara har några hundra meter 
till olika affärer med bra utbud. Här fyller vi på för-
råden innan vi åker söderut. Vi har anmält oss till en 
bouleträff som husbilsklubben ordnat i Huercal-Ove-
ra. Det är en trevlig liten stad med en härlig gammal 
stadskärna.

Här möts trettiofem svenska husbilar på en stor par-
keringsplats under tre till fem dagar. Stadens borg-
mästare inviger turneringen och sedan börjar ut-
slagstävlingen. Ja, det är inte så allvarligt. Vi lagar mat 
tillsammans, äter ute vid långbord och umgås, men vi 
spelar boule också.

En och annan gammal bekant från Bürstnerklubben 
var också här. Vi gjorde små utflykter i staden, tittade 
på de gamla fina husen, på och i kyrkan och naturligt-
vis stadens marknad!

Våra resor blir aldrig som vi från början har planerat, 
inget undantag nu heller. Vi åkte till en liten stad, el-
ler kanske en gammal fiskeby, nära Malaga som heter 
Torre del Mar och blev fast. Vi tyckte det var så härligt 
där. Campingen ligger precis i stan och med stranden 
och strandpromenaden utanför infarten. Detta är en 
levande spansk ort med massor av små butiker, barer 
och restauranger. Med cykel eller lokalbuss tar man 
sig lätt till ett större köpcentrum om behov av shop-
ping uppstår. 

Men allt har ett slut, hemresan börjar göra sig på-
mind. Vi tar den i små etapper, ett stopp blev i Alme-
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Vi blev sittande nästan tre timmar! Det är tusentals 
personer som deltar i processionen, ett av ekipagen 
bars av etthundrafemtio män! Mellan de olika stora 
ekipagen med bibliska motiv går orkestrar, militärer, 
polisrepresentanter, barn och vuxna i dräkter som är 

heltäckande och med hattar som påminner om stjärn-
gossemössor men med hål för ögonen så att de ser 
var de går. Trots att marschen tar tre till fyra timmar 
ser vi bara några få som måste sätta sig ner, det måste 
bli väldigt varmt under dessa utstyrslar. En rolig grej 
var att några damer gick runt med godis och chips 
och matade deltagarna under kåporna så de skulle få 
energi. De som bar de tunga ekipagen fick vattenflas-
kor med jämna mellanrum när de kunde sänka ner 
sin ”last” en stund. Trummor markerade rytmen hela 

tiden så att alla som bar dessa tunga konstverk höll 
takten, när de skulle stanna eller lyfta för att starta 
igen efter ett stopp var det speciella klockor klingade. 
Påskdagens procession var en ljus och trevlig upple-
velse, precis som det ska vara enligt vår värdinna här 
i Santa Ana!

Styggbo Britt och Lars-Göran 699 on tour.

riamar på ställplatsen i hamnen, alltid lika vackert. En 
upplevelse för både öga och själ!

Påsk i Spanien är en speciell upplevelse, åtminstone 
var det så vi upplevde det.

Vi hade bokat plats på en ställplats i Santa Ana strax 
utanför Cartagena, vi var här på vägen ner till Mala-
ga och pratade med ägarinnan om påskfirandet här i 
Spanien och alla processioner vi hört talas om. Hon 
sade att Cartagena hade de bästa, så vi bestämde oss 
för att komma tillbaka. Ställplatsen ligger ca 25 mi-
nuter med buss från centrala Cartagena, bussen går 
varje halvtimme och nu under påsken till långt in på 
småtimmarna, sen startade den igen tidigt i ottan.

Här började firandet redan fredag den 27 mars med 
två processioner, den första startade 03.30 och den an-
dra 12.30. Då var vi ännu inte här. Sedan har det varit 
processioner varje dag hela påskveckan. De flesta här 
i Cartagena har varit under sen kväll och natt. En av 

dem är helt tyst och med alla gatlyktor släckta där den 
går fram, det enda som hörs är takten slagen med de 
käppar deltagarna har i handen. Riktigt spöklikt och 
kusligt. Varje procession har ett eget budskap enligt 
vår värdinna, hon har varit mycket entusiastisk med 
att förklara. Eftersom vi inte gillar att vara uppe i ottan 
valde vi en enklare väg, varje kväll var det på spansk TV 
utsändningar från olika processioner från andra de-
lar av Spanien. Väldigt bekvämt men mycket mäktigt 
och en, två till tre timmar lång tillställning. MEN på 
påskdagen började Cartagenas procession 10.30, per-
fekt för oss. Vi tog bussen in till Plaza de Espania och 
följde folkmassan. Det var verkligen en massa folk, 
unga, gamla, turister och spädbarn. Vi fick plats på 
en bar där man ställt ut stolar längs kortegevägen och 
tog bra betalt så klart, men det var väl använda pengar. 
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Sydsvenska Dagbladet:
Våldtäktsman dömd till 2 år i Eslöv.
(Fy för att tillbringa 2 år i Eslöv).

JönköpingsPosten:
21-åringen anhölls misstänkt för grov stöld av 
åklagare.
(Åklagare är hett eftertraktade på svarta börsen 
har jag hört).

Nordvästra Skånes Tidningar:
Mannen dog medan kvinnan avled.
(Och skillnaden är …?)

Örebrokuriren:
Gynekolog hittade knarkgömma.
(Var undrar man genast).

Svenska Dagbladet:
Färre gökar i södra Sverige.
(Låter märkligt med tanke på hur många barn 
som fötts i år).

Sundsvalls Tidning:
Ingen av de omkomna hade livshotande skador.
(Istället dog de av . . . ?).

Uppsala Nya Tidning:
Högsta Domstolen prövar manlig omskärelse.
(Tur att man inte är anställd där).

Bergslagsposten:
Inga spår efter skidåkare.
(Han måste ha flugit fram).

Skaraborgs Läns Tidning:
Huset som brann ned till grunden blev totalför-
stört.
(Nähä . . .).

Ölandsbladet:
Mindre poliser till Borgholm.
(Vad är maxlängden?).

Helsingborgs Dagblad:
Vi skriver alt dåligare.
(Det jör vi vel inte!).

Dagens Nyheter:
Audis dieselversion av A8 imponerar med sin 
låga bensinförbrukning.
(Inte undra på!).

Dagen:
Lam pojke bortsprungen.
(Hur lam var han sa du?).

Aftonbladet:
Arbetslösa har rätt till dagisplats.
(Då är de ju åtminstone sysselsatta).

Expressen:
Storgråtande bedyrade den 30-åriga porrstjärnan 
sin oskuld.
(Vad var hon sa du?).

Göteborgs-Posten:
Polisen grep torsk i fiskhamnen.
(Var hittar man annars torsk?).

Östersundsposten:
Krockade med älg på motorcykel.
(Åker älgar motorcykel?).

Metro:
Yrkesmördare misstänkt för mord.
(Vadå, han gjorde ju bara sitt jobb!).

Norrtälje Tidning:
Tre greps för våldtäkt på Finlandsfärja.
(Hur stor är sannolikheten att det finns TRE män 
som tänder på färjor?).

Kenneth Elfström (500)

Tidningsankor
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Kallelse till årsmöte

Klubbens årsmöte äger rum lördagen den 12 september 2015 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.

Finns det någon som är 
nyfiken på Geocaching?

Vi är några i klubben som letar skatter. Kanske är vi lite korkade för det finns inga juveler och inget guld att finna 
men vi har kul. Att finna en skatt ger en fjäder i hatten. Ju svårare den är ju större fjäder.  

Vi sysslar med något som heter geocaching. Det går som sagt ut på att leta reda på gömda burkar av olika slag. 
Geocaching finns överallt  i värden. Jag känner personer som letar i Europa. Vi har hittat skatter i Sydamerika 
utan problem.

Det finns skatter gömda på alla upptänkliga ställen. Om man gillar att vara i naturen så finns det skatter där. Är 
man en stadsmänniska så finns det lika många gömda i våra städer.

Om du har en smart telefon så blir det inte kostsamt att börja. Du behöver bara ladda ner gratisappen Geocaching. 
Vill du satsa lite mera kan du köpa en lite mer detaljerad app som kostar 75:-. Du behöver inte ha en GPS men 
efter ett tag så har man i alla fall köpt en.

Om du vill veta lite mera kan du gå ut på Geocaching.com. Där finns allt du behöver veta. Det är lite trixig att 
börja leta. Det är klart att det bli enklare med lite handledning men det går bra  att börja själv.

Eftersom det finns 6 miljoner som deltar i letandet världen över så tror vi att det kanske finns några personer 
i klubben som också gör det. Vi har funderat på att ordna en träff för likasinnade och de som är nyfikna på vad 
det här kan vara.

Var vi ska vara beror på er som vill deltaga. Vi ska försöka lägga träffen till ett ställe som ligger lite centralt när 
vi vet vilka som vill vara med.

Är du intresserad ta kontakt med mig så får jag berätta hur vi tänkt. Du når oss på ….. 
tel. 0413-54 21 66 eller 076-112 55 47.

Jag som skrivit är Kerstin i nr 289



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

www.burstnerhusbilsclub.se

Reportage, texter och bilder till Rullan
Är det några av er medlemmar där ute, som kan tänka sig att skriva lite artiklar till Rullan.
Ni behöver inte vara några författare. Huvudsaken är att det ett underlag till en artikel.

Ta kort när ni är ute och reser. Skriv lite runt bilderna och skicka in det mailvägen till någon av 
Redaktörerna eller till 199pelle@gmail.com, som är ansvarig utgivare.
Det kan t.ex. vara att ni är själva, eller några stycken som gör en utflykt en helg. Kanske till
ett fikaställe eller Ställplats med sevärdheter eller bara att ni tycker det är trevligt.
Ta bilder skriv några rader och skicka in.

Inget bidrag är för litet eller för stort. Allt tas tacksamt emot!

Så här trevligt har vi det på Eksjö Camping när vi tar adjö av 
vintersäsongen och välkommen till vår och sommarsäsong.

199 Irma o Pälle


