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Vi rullar vidare mot ny mål 

och nya äventyr!

– Ha en skön sommar och ta det lugnt på vägarna!  –
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Tidning för medlemmar i 
Bürstner Husbils Club
Tidningen utkommer med fem 
nummer per år.
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Nr 4 utkommer i november
Nr 5 utkommer i december

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

Redaktionskommitté
Sonja Sandvall (369)
Kerstin Molander (289)
Marianne Palmér (1234)
Kenneth Elfström (500)
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Information från styrelsen
Mantorp 2014-04-12

Pälle hälsar oss välkomna till årets första styrelsemöte  i Världens Bästa Hus-
bilsklubb,BHK.
Vi är 11 st närvarande. Genomgång av föregående protokoll.

Högsta medlemsnummer är 1425. Det är 409 aktiva.

Går igenom årets aktiviteter som även detta år består av flera anordnade träffar 
från norr till söder. Sensommar träffen är inbokad och blir på Öland 29-31/8.
Allt om träffarna står på hemsidan.

Vi hoppas det finns intresse från någon av medlemmarna som vill anordna 
träffar under 2015. Hör av er till Pälle. Alltid bra att planera tidigt. 
Teknikträff byter namn till Vårträff. 

16-18/5 firar Östgöta camping 45 år. Det kommer en inbjudan via mail. Det är 
inte bara för Bürstner klubben.

Pälle har med sig ett nytt sortiment av klubbjackor/piketröjor som vi provar.  
Kommer att komma en länk till Bürstners husbils klubb´s webbshop.

Kennet nr 500 informerar från RMF (Riksförbundet Mobil Fritid.) Det har in-
vigts en ställplats på Öland vid Sollidens slott. Kostnad, dyrt!

Vi har fått en ny hemsida! Har ni inte varit inne på den så gå in och kolla!
Skriv gärna i Gästboken, alltid trevligt att läsa medlemmars inlägg.

Ha ett skönt och upplevelserikt husbilsår. Kör försiktigt!

P.s skicka gärna in reportage.
 

369 Sonja



Verksamhetsberättelse för 
Bürstner Husbils Club 2013
Styrelsen för Bürstner Husbils Club avger härmed sin verksamhetsberättelse för 
klubbens verksamhetsår 2013 05 01 till 2014 04 30. Styrelsen har beslutat att bibe-
hålla tidigare omfattning av verksamhetsår.

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Det är i Eksjö 2013-05-25, 
Gamleby 2013-08-25, Årsmötet Elmia 2013-09-14, Mantorp 2013-10-26 och 
Mantorp 2014-04-12. 
Två medlemsmöten har genomförts i samband med aktiviteter, nämligen vid Tek-
nikträff i Eksjö 2013-05-25 och Sensommarträffen i Gamleby 2013-08-25.

Klubbens tidning Rullan kommer ut med fem nummer per år. Två nummer är i 
fyrfärgstryck i A4 format och tre nummer i A5 format. 

Föreningen har i okt. 2013, 412 registrerade medlemmar. Det är ungefär lika 
många som förra året.
Vi brukar få ca: 100 nya medlemmar per år, men det är lika många som avgår 
mest p.g.a. ålder eller att man bytt bilmärke. Vid styrelsemöte i okt. var sista num-
ret 1387.

Flera olika aktiviteter/träffar har genomförts med god anslutning. På Idé & Tek-
nikträff  i Eksjö den 24 till 26 maj deltog 50 bilar. Studiebesök hos AL-KO Kober 
AB i Ulm den 1 till 2 juli där 14 bilar deltog. Sensommarträffen med klubbmäster-
skapet ägde rum i Gamleby 23 till 25 augusti. Här deltog 48 bilar. Årets golfträff 
skedde som vanligt på Vadstena golfklubb med okänt antal deltagare. Dessutom 
har en spontanträff har anordnats i norr.
Elmia mässan ägde rum 12 till 15 september. Club kampen var fullbokad, och det 
traditionella tältet var det aktiviteter i tre kvällar där Bürstner Sverige bjöd på grill-
buffé under lördagskvällen.
Årsmötet genomfördes på Elmia den 14 september där 40 röstberättigade regist-
rerats. Som vanligt bemannades klubbmontern vid entrén till Bürstner utställ-
ningshall av våra medlemmar. 

Vår medlemsavgift beslutades att vara kvar på 300 kronor. Det innebär att för-
eningens ekonomi nu är stabil. Till detta har också bidragit att kostnaden för 
tidningen har kunnat hållas på en bra nivå genom att vi har kunnat använda de 
regler som gäller för andra föreningar.



Representanter från styrelsen har träffat representanter för Bürstner AB Sverige 
och Östgöta Camping 2013-10-25 och en träff med Mobile Living Group och Öst-
göta Camping 2014-04-11. Där framförde styrelsens representanter synpunkter 
från klubbens medlemmar. Träffarna har redovisats med mötesanteckningar på 
hemsidan, Återkommande träffar skall genomföras två gånger per år.

Styrelsen genom:

Medlemsavgift
Vi kommer att ha med en bild på ett inbetalningskort i sista tidningen för det-
ta året. Då kanske man kommer ihåg att betala in avgiften till sista december 
2014 då den skall vara betald.

På styrelsemötet beslutades för kommande år,  att den  som inte har  betalat 
medlemsavgiften den 1 februari blir strukna. Detta på grund av det stora anta-
let som inte betalat sin avgift i mars månad i år.  

199 Pälle Bergfoth
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Styrelsen genom:

                                   

 

Pälle Bergfoth, ordförande         Marianne Schewenius, sekreterare       Ing-Marie Gustavsson, kassör.
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Pälle Bergfoth, ordförande         Marianne Schewenius, sekreterare       Ing-Marie Gustavsson, kassör.

Möte i Mantorp den 11 april 2014
Mobile Living Group, Östgöta Camping och BHC hade det sedvanliga vårmötet 
fre-dagen den 11 april i Mantorp.
Anders Ekman informerade att Elmia, den 11-14 sept., blir i stort sett samma som 
förra året.
Magnus Wetterö är ny koncernchef/VD för Mobile Living Group, vilket är det nya 
namnet på Bürstner Sverige AB. De har sitt säte i Linköping. Ny återförsäljare öpp-
nar i Karlstad. Även en ny auktoriserad verkstad kommer att öppna i Växjö.
Östgöta Camp fick den 1 mars en ny eftermarknadschef, Anna-Lena Anundi-Kind-
strand. Hon har stor erfarenhet av chefsjobb från bl.a. Volvo-BM, Caterpillar och 
Saab (Jas-projektet). Jörgen Trygg är ny platschef i Mantorp.
Det diskuterades också om nya profilkläder som Jörgen Fornander hjälpt oss att 
ta fram. Det blir, i första hand, jackor och pikétröjor i både dam- och herrstorlekar, 
med vår logga på. När allt är klart kommer ni att kunna beställa dessa på vår, nya 
förträffliga,  hemsida; www.burstnerhusbilsclub.se.

 
Vid pennan, Kenneth Elfström (500).



Träffar mm under 2014
Studiebesök i Kehl 29 juni – 1 juli
Fullbokad

Sensommarträff på Lundegårds Camping, Öland 29 – 31 Augusti
Se separat artikel i detta nummer av Rullan.

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 Hög-
berg. 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 golf-
tävling. 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 anna-
lenaake@hotmail.com

Träff i Norr 5 – 8 juni
Fullbokad

Övriga mässor o aktiviteter

13 – 15 juni Fritidsmässa i Kristinehamn

13 – 20 juli  Dansbandsvecka i Falun

2 – 10 augusti Stora Nolia i Piteå

OBS!         GRILLBUFFÉ         OBS!
Bürstner  bjuder även i år på Grillbuffé i tältet klockan 19.30 på Lördagen 13 
september. Alla som är boende på Bürtnercampen är automatiskt anmälda. Är 
det någon som inte vill gå av Er så anmäl detta till 199pelle@gmail.com eller 
telefon 070-3307369.

Ni som inte bor på campen och vill gå skall anmäla er till Pälle på samma sätt 
som ovan. Begränsat antal. Avprickning kommer att ske vid tältingången.



Sensommarträff på Lundegårds camping 
29 – 31 augusti 2014 för Bürstners Husbilsklubb

Fredag 29 augusti samling från förmiddagen,
(skulle någon vilja komma tidigare så är campingen öppen och kostar 150:- 
extra per dygn). I campingavgiften ingår toa och dusch, el, vattenpåfyllning, 
toa och gråvattentömning, samt tillträde till det nybyggda poolområdet.

Fredagkväll
Klockan 19.00 samling på Lidret (festlokalen) för knytkalas och möte/info 
från styrelsen. Lotterier.

Lördag den 30 augusti
På förmiddag avresa med buss till Sollidens slott, där vi får gå en guidad 
rundvandring i parken som avslutas med kaffe och wienerbröd på kaffetorpet 
innan vi bussas tillbaka till Lundegård.
Under eftermiddagen finns tid för ett dopp i poolen, eller andra aktiviteter.
Lördag kväll: klockan 19.00 samling på Lidret igen, denna gång äter vi Äkta 
Ölandska Kroppkakor eller varmrökt Lax med potatissallad, från buffé, egen 
dryck medtages. Det kommer att bli musikunderhållning från 19 – cirka 23. 
Meddela i samband med anmälan om ni vill äta Kroppkakor eller Lax.

Söndag den 31 augusti
09.30 startar 5 – kampen, Efter tävlingen samlas vi på Lidret där ni blir bjud-
na på fika i samband med prisutdelningen och avslutningen.
I Priset per bil (2 personer) ingår: Campingavgiften 2 dygn, bussresa ToR, en-
tré, guidning och fika på Solliden, middag med kaffe och kaka, underhållning 
lördag kväll, avslutningsfika på söndagen.

Anmälan till träffen helst via mail: thomas@tjresor.se, senast 1 juni och
betalningen 990 kr per bil, sker till klubbens plusgirokonto 6088517-5

Frågor besvaras antingen via mail eller 070 – 671 84 12 eller 070 – 037 16 48

Välkomna till Öland i augusti!
1234 

Thomas, Marianne & My



BERGFOTHS GRAFISKA AB 2014

Kolla Instruktionsboken
I november 2000 köpte Marv Grazinski från Oklahoma City, en helt ny, 32 foots (9,5 m), husbil 
av märket Winnebago. På väg hem med den nya bilen kör han upp på motorvägen och lägger i 
cruise control på 70 mph (112 km/h). Han lämnar lugnt förarplatsen och går bak för att sätta på 
kaffe. Inte helt oväntat åker husbilen av vägen och blir totalt demolerad.
Mr Grazinski stämmer Winnbago för att det inte stod i instruktionsboken att man inte kan göra 
som han gjorde. Juryn gav honom rätt och han fick 1 750 000 dollar (c:a 11,5 miljoner kr.) plus 
en ny husbil.
Husbilsföretaget Winnebago ändrade, på grund av domstolsbeslutet, sina instruktionsböcker, 
ifall att det fanns fler totala idioter som tänkte köpa husbil.

Kenneth Elfström (500)

BESTÄLLNING AV JACKOR MED 
BÜRSTNERCLUBSLOGGA

Det är meningen att det skall komma en länk på vår hemsida där man kan beställa kläderna 
direkt. Det är ännu inte helt klart hur det skall se ut så tillsvidare mailar man elinor@clabris.se 
och beställer storlek och uppger sitt namn och adress samt att det är Bürstner Husbilsclub det 
gäller. Man sätter sedan in 695:- för jackan och 99:- för frakt/per order till bankgiro 
5734-5332 så kommer jackan hem direkt till respektive medlem.

Färgen är Svart eller Röd. Storlek herr XS-XXXL dam 34-44

För Er som inte kan beställa via mail gäller att beställa per brev med adress: 
ClaBris, c/o Elinor, Vifolkavallsvägen 6, 595 50 MJÖLBY
I övrigt se ovan.

Jönköpings Allmogemarknad
Ett tips till alla som är med i Burstner husbils Club 
och är på ELMIA 11 – 14 september. Söndagen den 
14 september är det Jönköpings Allmogemark-
nad ett fantastigt arrangemang som pågår mellan 
kl 11.00 och 16.00.  Låt husbilen stå på Burstner 
campen på Elmia, och tag buss nr 1 till Östra torget 
eller säg till chauffören Allmogemarknaden. Jönkö-
pings Allmogemarknad går i 1800-tals stil och där 
är många medverkande som gör den mycket sevärd. 
Jag bifogar några bilder som vi tagit på tidigare All-
mogemarknader och är tagna av Sven-Eve Johans-
son. Tipset är insänt av 761 Gunnar Andersson


