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Pälles spalt

Det har varit ett bra år som började med Teknikträff 
(Vårträff) i Söderköping.
Där hade vi det mycket trevligt med både Per Åker-
blom från Alco, Brandförsvaret och Larmtjänst.

Sedan var det dags för besök i Kehl o Bürstnerfabri-
ken. Där fick vi en fin tid som ni kan läsa i Irmas arti-
kel inne i tidningen.
Vi 199 och 134 fick besöka servicecentrat på hemvä-
gen och få vattenkran 20 och 21 i vår bil. Noteras bör 
att vi nu har fått nr 22. 21:an höll i precis 2 månader.

Sensommarträffen gick av stapeln hos Marianne 
o Thomas Johansson på Öland. Närmare bestämt 
på Lundegårds Camping. Det var ett väl genomfört 
Klubbmästerskap där 138 Ingemar Nordén o Anette 

EXOTISK  KASSLER

500g Skivad Kassler
1/2 – 1 Purjolök i strimlor
1 Röd Paprika i bitar
1 Banan i skivor
1 Liten burk Ananas i skivor, skärs i bitar

Lägg allt i en ungsfast form. Kassler, purjolök, 
paprika, banan o ananas.

Blanda  3 dl Grädde
  1msk curry
  2-3 msk Chilisås

Häll över i formen.
Toppa med riven ost

Gräddas i 200 grader i ca 20-25 min.

Serveras med Ris eller pasta och en grönsallad

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

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

Stenmark knep Vandringspriset. Det var ett besök på 
Solliden och på Lördagskvällen åt vi Kroppkakor eller 
Varmrökt Lax.

Så var det Elmia, där vi fick flera nya medlemmar. Års-
mötet på Lördagen innebar att det blev lite ändringar 
i styrelsen.

Som vanligt är här några recept.
Det är 1234 Mariannes helt underbara bullar och Exo-
tisk Kassler som jag fått av vår campinggranne i Eksjö 
Kristina Nilsson.

199 Pälle
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Kaffetorpet Sollidens Vaniljbullar

Deg:
50 gr. Jäst
5 dl. vatten
1/2 dl. socker
1 krm.  salt
200 gr. rumsvarmt smör
12 – 14 dl mjöl

Fyllning:
75 gr. Smör
1 dl. socker
3 tsk. Vaniljsocker

Sprits:
Vaniljkräm

Lös upp jästen i ljummet vatten, blanda i resterande 
ingredienser (ta inte i allt mjöl på en gång) arbeta de-
gen i ca 15 minuter. Låt jäsa övertäckt ca 30 minuter. 
Rör ingredienserna till fyllningen mjuk och poröst. Ta 
upp degen, kavla ut och bred på fyllning, rulla ihop 
och skär i bitar, lägg i formar, låt  jäsa ca 40 minuter. 
Fyll vaniljkrämen i en spritspåse, spritsa i en klick i 
varje bulle (stick ner spritsen så krämen hamnar inu-
ti) pensla med vatten och strö pärlsocker över. Grädda 
i 200 – 220 grader ca. 10 -12 minuter.

Lycka Till

Hälsningar Marianne 1234

Smaklig måltid!

Vårresa 2014
Resan mot Kiel startar hemifrån skärtorsdagen 17/4. 
Vitsipporna i backarna stå, tussilagon lyser gul i diket, 
sädesärlan har kommit, björkarna har fått musöron. 
Ja, då är det VÅR !!!

Härligt vi går en skön tid till mötes. 
Vi ska börja med att göra ett besök på Elmia Jönkö-
ping, Bilsport Performance & Custom Motor Show 
som är under påskhelgen. Eftersom vi har en Mus-
tang som står i garaget och bara väntar på att få kom-
ma ut, är det ett måste för oss att just idag 17 april göra 
ett besök på Elmia. Mustangen fyller 50 år idag och 
det ska CMC (classic mustang club) fira med middag 
ikväll på Scandic Hotel. Långfredag åker vi vidare för 
att på påskafton stanna i Heilingehafen stellplatz där 
vi möter goda vänner och firar påskafton tillsammans. 
Vädret är soligt med en sval vind. Idag 20/4 söndag 
ska vi träffa 363 Christina & Bertil Käll. Vi ska under 
några dagar åka längs Nord-Ostsee-Kanal, (Kielkana-
len på svenska) tillsammans. Vi möts i Sehestedt en 
fin stellplatz längs kanalen, korta platser, fick lyfta 
bort en stor sten sen blev det bra. Härligt att sitta ute i 
solen och njuta av trevligt sällskap.

Annandag påsk åker vi mot Büdelsdorf under Kiel-
kanalen genom en lång tunnel där ena halvan håller 

på att renoveras. Det gick ju bra trots detta. Passerar 
kraftiga fina tulpaner i vackra färger, några ser ut som 
nygjorda polkagrisar från Gränna. Stannar på en stell-
platz Schacht-Audorf Osterrönfeld, bra och fin. Tar en 
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promenad längs kanalen, kollar in stora höga lastprå-
mar. Kommer fram till den stora järnvägsbron med 
sin unika och fantastiska hängfärja (Schewebefähre). 
Färjan hänger i vajrar under bron och transporterar 
gående, cyklister och upp till 4  personbilar. En enorm 
konstruktion och byggd 1913. Naturligtvis åker vi över 

med denna färja för på andra sida är det ett stort ”lop-
pis”. Tänka sig likadana saker som på ”loppis” hem-
ma. Vårsolen värmer och vi bara trivs.22/4 vaknar ti-
digt gasolen slut. Varför tar den alltid slut på natten? 
Efter att fått upp värmen igen så börjar vi dagen med 
en lite shopping på Aldi i S.Audorf. Färden fortsät-
ter sedan genom små fina städer med blomsterfyllda 

trädgårdar och buskar som är ansade i olika formatio-
ner. Snyggt! Kör vidare på v 27 mot Hörsten stellplatz 
Schachtholm (stannar ej). Härligt att få se frigående 
höns på en grön äng. Vi kör sakta längs kanalen, dags 
för en vägfärja över till Brieholz. Magnolian och Ja-
pansk körsbär blommar med sina olika nyanser i rosa, 
bara så vackert. Nästa färja går till Oldenbüttel. Vägen 
kantas av Bondens land och doft. Rapsfälten lyser i 
en gyllene gul ton. Färja nr 3 idag går över till Hohen-
hörn. Bönderna har fullt upp för det luktar gödsel i 
massor. Näsan börjar bli blå av det hårda taget runt 
den. Nr 4 till Hochdonn, nästa till Burg och den sista 

för idag blir till Kudensee. Vi ska övernatta i Brunsbüt-
tel där det finns en gratis fin stellplatz (inga fasilete-
ter). Här flanerar vi runt i fin och trevlig miljö. Avslu-
tar kvällen med att grilla. God natt! Idag hoppar vi upp 
som lärkor, vi ska nu förflytta oss till Bad Oldesloe. I 
Alveslohe blommar syrenerna och man riktigt känner 
dess ljuva doft. Finner en bra och gratis stellplatz nära 
centrum. Ytterligare en mysig stad att flanera runt i. 
Vi hittar också en hel del trevliga affärer som får besök 
av oss. Vet inte hur många färjor vi har åkt över med 
under de dagar vi åkt längs kanalen men fint och trev-
ligt har det varit. Kommer att åka här fler gånger för 

det finns mycket kvar att se och uppleva. Veckan lider 
mot sitt slut och nu ska vi åka till Grossenbrode för att 
möta 699 Lars & Britt (Styggbo). De är på väg hem 
från sin vårresa ner igenom Europa. Trevligt att se er 
igen, bruna och fina. Efter en kväll med mycket prat 
och skratt är det åter dags för sängen. Natti!
Vi avslutar denna resa med att styra färden tillbaka 
till Heilingehafen, men först till Burg där vi ska fylla 
gasoltuben. I H-hafen träffar vi 71 Janne & Inger, 465 
Uno & Siv-Britt helt underbart att se er också. Ha det 
så bra! Vi ses snart igen någonstans i världen! Glöm 
inte att kramas lite till!

Tack 363 för en trevlig vårresa med tillsammans med 
Er!

369 Sonja & Björn
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Teknikträffen i Söderköping
Så var det dags! Vi nu var på väg till årets första träff. 
Lite besvikna var vi väl. Vädret! Suck! Nu var det någon 
som inte tänkt fullt ut och beställt fint väder. När vi for 
från Eslöv var det i regn. Vindrutetorkarna svischade 
fram och tillbaka. Ja, ja! Det var väl bara att gilla läget. 
När vi närmade oss målet upphörde regnet. Till slut 
var det rena sommaren igen. Då var det inte så svårt 
att gilla läget. Det var väl någon som kommit på miss-
taget och tagit kontakt uppåt. Det tackade vi för.

Vår GPS visade vägen så det var ingen risk för att vi 
skulle komma fel. Så såg vi det välbekanta röda täl-
tet. Likt Pavlovs hundar med betingade reflexer kände 
vi förväntan. Vi blev väl mottagna av Maud, Roland 
m.fl. Vi blev anvisade en plats där vi skulle stå. Vi fick 
också en liten påse med information om Söderköping 
med omnejd. Platsen var plan och fin. Det var bara att 
backa till och ansluta navelsträngen.

Efter att vi gjorde oss hemmastadda och fått besök av 
mycket goda vänner som vi inte träffat på väldigt lång 
tid gick vi för att checka in. Det var lång kö för det var 
många som kommit men vad gjorde det! Nu blev det 
många glada återseenden när vi minglade runt. Det 
låg förväntan i luften inte bara på träffen utan även på 
vad säsongen skulle ge.

När vi fått vårat kort till servicehuset tog vi en prome-
nad för att kolla läget. Nu stötte vi på ytterligare vän-
ner. Hur det nu var så gick eftermiddagen fort.  

På kvällen var det samling i tältet. Det var så fint vä-
der att hälften av gänget satt ute i solen. Pelle hälsa-
de oss välkomna och berättade vad som skulle hända 
under träffen. Han delade också ut namnbrickor till 

nya medlemmar. Det blev lite råddigt för en del satt 
ju ute men Stina (300) var kurir och hämtade de som 
satt ute.

Vi bjöds på bjöds på korv som Karin och Staffan gril-
lade. Det satt riktigt bra. Generösa med korven var de 
också. Det var nog fler än jag som klämde 2 korvar. 
Ganska snart började folk lämna tältet.  Det blev ingen 
sen kväll.

Så var det lördag. För dem som inte var intresserade 
av den teknik som presenterades i tältet fanns en al-
ternativ utflykt med ”tåg” in till Söderköping. Jag var 
kvar i tältet men jag talade med Pirjo (1033) som varit 
med på ”tåget”. Hon var mycket nöjd med utflykten. 
De hade haft en duktig guide som berättade om den 
fina lilla staden med sina många trånga gränder. De 
kunde förnimma historiens vingslag. Söderköping är 
staden där Astrid Lindgrens Madickenfilmer spelats 
in. Så här möts dåtid och nutid.

Vad hände då i tältet? Först ut var Håkan Hagström 
från brandförsvaret. Han informerade om vad man 
ska tänka på när man har husbil. Han talade om att 

Maud och Irma redo för incheck.

Samvaro.

Intresserade åhörare.
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det var ett måste att vi hade brandsläckare, brandfilt 
och brandvarnare i bilen. Han gav också exempel på 
var man lämpligen bör placera dem. Han talade också 
om hur viktigt det är att det är minst 4 meter mel-
lan bilarna när man campar. Man hoppas att det är en 
självklarhet för alla men det är inte så dumt med en 
påminnelse.  

Sedan var det Classe Bergs tur. Han kom från Movera. 
Han berättade om hur man kunde ”hotta” upp moto-
rerna i våra bilar samt hur man kunde bygga ut hög-
talarsystemet i våra bilar och på så sätt få superljud. 
Med sig hade han en husbil. Det var ingen Bürstner! 
Hu! Där kunde man kolla på ljudet men också på en 
backkamera och en GPS från Kenwood.

Som nummer 3 i ordningen kom Pär Åkerblom från 
AL-CO. Han berättade om 4 nyheter. Det var Air top 
en luftbälg som dämpar fjädringens utslag så att bilen 
känns mjukare och stabilare? Det blev mera fjädring. 
Nu blev det ACS. Ett system som fångar upp stötar 
och vibrationer samt förbättrar stabiliteten när man 
kör. Det blev ännu mera fjädring. ACL ett system som 
gör fjädringsrörelserna lugnare och bilen stabilare. 
Det han berättat var lite svårt för mig att förstå fullt 
ut men det sista han informerade om fattade jag till 
fullo. Det var Velo cykelhållare. På den kan man ha 2 
el-cyklar alternativt 3 vanliga cyklar. För att montera 
den behövde man inte borra hål i bakväggen. Den var 
fäst i chassiet och om man skulle byta bil kunde man 
flytta den till den nya bilen.

Sist ut var Roland Ahl. Han informerade om de nya 
reglerna om vinterdäck. F.o.m. den 1/1-14 måste man 
ha vinterdäck på samtliga axlar om man kör på vinter-

väglag. De uppgifter som finns på vår hemsida är inte 
riktiga. De kommer att ändras i sinom tid.

Det blev en bensträckare innan det var dags för med-
lemsmöte. Ordförande Pelle, sekreterare Ulf Solgren 
och justeringsman Lars Stenmark. 40 medlemmar 
var närvarande. På dagordningen fanns egentligen 
inget. Roger talade om att han inte hade några exak-
ta siffror när det gällde medlemsantalet. Påminnelser 
hade nyligen gått ut till medlemmar som inte betalat 
i år. När man gjort det tidigare år så har det rullat in 
avgifter. Han menade i alla fall att trenden är som för-
ra året. 100 medlemmar lämnar klubben och 100 nya 
medlemmar kommer till.

Under övriga frågor undrade en medlem om man 
kunde plocka ner medlemsmatrikeln från nätet. Sva-
ret blev jakande från Kenneth. Följdfrågan blev. Kun-
de vi inte spara pengar genom att slopa utskicket av 
matrikeln? Men det föll inte i god jord. Janne (71) upp-
manade de som stod i beredskap att köpa ny bil att 
vara uppmärksamma på vad som ingår i köpeavtalet 
annars kanske man kunde bli besviken.

Så var det dags för kvällens knytkalas. Oron var stor 
för att vi inte skulle få rum alla i tältet men det löste 
sig. Det var lite trångt men alla fick plats. Finns det 
hjärterum så finns det stjärterum. Det blev sedvanligt 
lotteri med massor av vinster. Kvällen avslutades med 
tack till arrangörerna Maud, Roland, Irma, Pelle samt 
grillmästarna Karin och Staffan. Det blev lite efter-
snack med vänner i bilen innan dagen var slut. 

Så kom träffens sista dag och med den regnet! Den 
började med en tipspromenad med 10 frågor. Frågor-
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Östgöta Camping i Mantorp firar 45 år och bjuder in 
till fest.

Det är drop-in parkering på Travbanan fredagen den 
16/5 från kl:15.

Ställplatsen som ligger intill butiken är full med för-
väntansfulla husbilsägare.

Travbanans stora parkering fylls på med 70-talet bilar 
av olika märken, för det är inte bara Bürstnerklubben 

som är bjudna. Även om vårt bilmärke är väl över re-
presenterat. 

Som sagt det är så kul att träffa nya som gamla med-
lemmar i klubben. Det blir ett långt långbord framför 
bilarna där vi kan sitta ute och umgås tills mörkret 
kommer. 

17/5 vaknar till en strålande dag. Kl:10 startar en Ung-
doms Musikkår vid City Gross för att marschera fram 
till travbanan och därefter till Östgöta Camping buti-
ken. Här tas de emot med applåder. De gör ett mycket 

na var lite kluriga med lokal anknytning. Utslagsfrå-
gan var antalet sidor i en bok. Vi avverkade promena-
den ganska snabbt. Medan vi väntade på utlovat kaffe 
och fralla blev det dragning på rundan. Det var inget 
strålande resultat vi åstadkom så inte vann vi inte.

Vi fick vänta lite på det utlovade fikat men vad gjorde 
det. Den som väntar på något gott väntar aldrig för 
länge. Det fanns ju en hel del kamrater att prata med 
också. Kaffet kom och det satt bra. Så var det adjö till 
vännerna.  Tillbaka till bilen fyllde vi rent vatten och 
tömde ut vårt gråvatten innan vi vinkade adjö och gav 
oss av.

Så var det roliga över för denna gången. Stort tack till 
er som hade lagt ner tid och ork på att ordna träffen. 
Nu tar det ett tag innan vi kan ses igen. Under tiden 
tänker vi njuta av sommaren som kommer. Jag tar för 
givet att det ska bli en kanonsommar. Skulle det inte 
bli det så får vi väl leva med det.

Alla medlemmar önskas en trevlig sommar. Vi ses 
snart igen.

Kerstin i bil nr 289

Östgöta Camping firar 45 år

Irma och Moud säljer lotter.

Musikkåren.

Drillflickor.
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blik och inte fått applåder efter varje låt. Han var glad 
och nöjd! Kvällen fortsätter i glad Bürstner anda. Men 
som alltid kvällen går fort när man har trevligt.
Söndagen kommer och det är dags att skingras igen!
Kör försiktigt så ses vi snart igen! Glöm inte att kra-
mas!

369 Sonja & Björn

bra framträdande och en fin start på dagen för oss. 
Därefter bjuds det på kaffe och tårta, det bjuds även 
på grillad korv med bröd. Klubben genom Pälle Berg-
foth (199) & Ulf Solgren (123) tackar Jörgen för ett bra 
samarbete mm. Eftermiddagen avnjuts i det soliga 
vädret.

18:00 är vi bjudna till Travbanans Restaurang där det 
bjuds på dryck och supergoda  200g hamburgare med 
tillbehör. Gissa om man blev mätt? En trubadur spelar 
en stund, han har aldrig spelat för en så ”mogen” pu-

Tisdag 3 juni startar vår resa norrut. Åter dags för en 
träff i Norrland. Men först ska vi hälsa på i Styggbo 
699 Britt & Lars. R 50 är tungt trafikerad med tunga 
fordon idag så vi kör i lugn takt. Första stopp blir vid 
rastplats Långsjön, kaffet och äggmackan smakade 
bra. Efter en trevlig kväll så kryper vi ner i sängen och 
somnar gott till smattret på taket. Onsdag em fortsät-
ter vår resa på R 50 tillsammans med B & L. Vi kör 
mot Söderhamn därefter ut på E 4:an. Härlig årstid 
att färdas genom det svenska landskapet. Under re-
sans gång så blir det mer och mer skog, grönt och åter 
grönt med en hel del inslag av de vackra blå/lila/rosa 
lupiner som blommar i otroliga mängder. Rotvältor, 
med en viss fantasi kan man få för sig att det kommer 
både björn och älg i skogen. Precis som föra årets upp-
resa övernattar vi i Svartvik en fin gratis ställplats, en 
mil före Sundsvall. Framåt kvällen lägger sig dimman 
över oss och vi ser inte älven som ligger precis intill.

5 juni vaknar till en skön morgon. Britt och jag (Son-
ja) tar våra stavar och stavar oss runt området på fina 
gångvägar. Tur att dimman skingrat sig så vi hittar till-

Norrlandsträff i Ådalen 5-8 juni 2014
baka. Innan fortsatt resa gör vi ett besök i gasol depån 
som ligger här. Lars ska fylla en tub och kostnad just 
nu är 340:- för en P 11, de tar endast kontanter.
I Sundsvall pågår ett stort vägbygge och det ska vara 
klart hösten 2015.

Strax före Höga Kusten bron svänger vi vänster in på v 
90. Åker igenom Kramfors och tänker på hur mysigt 
det är att kramas. Kör över Ångermanälven och 12:30 
anländer vi till Sandslåns Vandrarhem & Camping 
som drivs av Carina och Tomas. Campingen ligger på 
en ö med 5 stora tegelbyggnader (före detta arbetar-
kaserner) som numera är museum och vandrarhem 
samt tornet ute i Kungsgårdsfjärden som är kvar efter 
timmerskiljet. Blir varmt välkomnade till Norrlands-
träffen. Vi får en plats alldeles intill älven, ja bättre 
kan det inte vara. Det bjuds på kaffe och hembakade 
bullar. Smakade bra! 

När Torsten vill ha uppmärksamhet, kallar han på oss 
genom sin fina bjällra som har en vacker klang. Bjäll-
ran har hängt runt halsen på familjens häst Pontus. 

Pälle och Ulf med firarblomma.

Jörgen Trygg.
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Förra året hade han glömt den hemma, men tack vare 
frun Majlis så är den med i år. Vi får lite information 
om campingområdet mm.

Klockan 17 är det dags att duka långbord för att äta 
ärtsoppa med tillhörande godsaker. Himlen är väldigt 
mörk och åskan mullrar på håll. Men den kommer 
nog inte häråt tänker vi, men ack vad vi bedrog oss. 
Med regn i tallriken och stolen på ryggen och bordet 
kvar springer vi in under tak. Vi har tur för camping-
en har en stor lokal med bord och stolar som cam-
pingvärden öppnar åt oss. Bara att duka upp igen och 
fortsätta ha en trevlig kväll. Regnet avtar och flera av 
oss samlas utanför 695 Torsten och Majlis, njuter av 
en ljus och ljummen kväll. Torsten med flera får sina 
frisyrer till snyggade av Lisbeth som är frisör. Oj, oj 
vad snygga de blev. Det är så roligt att träffa både gam-
la och nya vänner, kvällen/natten bjuder på många 
goda skratt. 

6 juni flaggan i topp. Grattis Björn du fyller år idag! 
Hurra, hurra! Frukosten avnjuts på bryggan vid Ång-
ermanälven, Solen strålar och glittrar i vattnet. 
Lystring, bjällran klämtar! Kl: 11 är det samling för en 
guidad tur på Sandslåns Flottningsmuseum, Häx och 
Dockmuseum. Först berättar Carina lite om hur det 
kom sig att hon och Tomas köpte denna anläggning. 
Tomas är den som guidar oss genom historien om 

flottningen. 1874 anlades den första sorteringsbom-
men på älven utanför ön, 1957 sorterades 23 milijoner 
stockar på ett år och över 700 personer arbetade här. 
Men 1982 efter ca 110 år, sorterades de sista stockar-
na och delar av anläggningen såldes till Finland. Kvar 
finns byggnaderna på ön och kontrolltornet för det 
elektromekaniska skiljet ute i älven. Vi går runt inne 
i museet och får se hur arbetarna bodde, 4-6 man i 
varje rum som bestod av en liten kökshörna med en 
vedspis. Man kunde känna att här har många trötta 
kroppar vilat i sängarna på den då sköna halmmadras-
sen. En mycket intressant historia. Besöket i Häx & 
Dockmuseet gick bra ingen blev kvar, några av oss var 
lite skakis i benen. Bara på skoj! Här finns många fina 
dockor till dockteatern att beskåda.

14:00 klockans klang ljuder i lugnet, dags för samling 
vi ska få berättat för oss om hur det kan vara att bo i 
Kramfors kommun. Det är Gudrun Sjödin ordföran-
de i barn/kulturförvaltningen mm som ger oss en hel 
del information och svarar på frågor om Ådalen/Höga 
Kusten.

M/S Ådalen III anlägger vid bryggan strax där vi står 
med vår husbil. Nära och bra bara att kliva ombord.
17:30 är det dags för kvällens äventyr som ska ske 
med att gå ombord på båten som ska ta oss genom 
Härnösands skärgård längs Ångermanälven. En här-
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lig afton i Norrländsk atmosfär. Solen skiner och en 
sval bris känns. Vi avnjuter en god skärgårdsbuffé till-
sammans. Uppe på akterdäck finns en trubadur vid 
namn Johan Lindström som spelar och sjunger nya 
och gamla låtar. Det är fullt ös på folk som njuter att 
få åka på denna fina kvällstur. 

Båtens historia M/S Ådalen III byggdes 1958 på Jos L. 
Meyers varv i Papenburg, Tyskland. 1971 kom båten 
till Sverige och döptes till ”Idrefjord”. Senhösten 1986 
kom så fartyget till Ådalen och döptes kort och gott till 
”Ådalen”. Först till våren kom romerska siffran III, för 
att symbolisera tredje älvbåten med namnet Ådalen. 
Åter i land kl: 23:00 Tack för en magisk kväll!!!

Den ljusa natten blir morgon. Kl 9:30 väntar en buss 
för att få köra oss på en rundtur. Chauffören Lars 
Enström och guiden Björn Petré hälsar oss välkom-
na ombord. Guiden Björn berättar en enorm historik 
om allt som vi åker förbi. Åker genom Kramfors som 
fått sitt namn efter Johan Kristoffer Kramm, att vid 
Häxberget (Bålberget) i Bollstabruk halshöggs och 
brändes närmare 70 kvinnor på bål den 1 juni 1675. 
Skönt att det är år 2014 just nu. I trakten runt fanns 
det 18 sågverk, att vara sågverksarbetare betydde ofta 
att det var få som hade alla fingrarna i behåll när de 
gick i pension. Det finns många olika museum att 

besöka tex. Dragspelsmuseum. Höga Kusten Airport 
invigdes 1974 och sedan 1984 har flygplatsen haft en 
direktlinje till Stockholm. Och idag 7 juni 2014 firas 
40 år med flyguppvisning mm. I Nyland har Dolph 
Lundgren en känd skådespelare växt upp, varje år delas 
det ut  Dolph Lundgrens-stipendiet  på 25 000:- till en 
framstående elev i Kramfors. Ytterlännäs gamla kyrka 
från 1200-talet är värt ett besök, men det får bli en an-
nan gång. Mondi Dynäs AB tillverkar världens starkast 
papper. 2003 lyfte papperet in Dynäs i Guiness rekord-
bok. Ett blad superstarkt papper lyfte ett antikt ånglok 
på 9820 kg. Häftigt! Resan fortsätter mot Sandöbron 
och vi gör ett stopp vid Lunde Folketshus. I samband 
med 50-årsminnet av Ådalshändelserna 1981 restes 
ett monument som är i brons, 2,6 m högt och väger 3 
ton och gjort av skulptören Lenny Clarhäll. Texten på 
monumentet lyder: ”Här stupade fem unga arbetare 
för kulor från kommenderad militär 14/5 1931”.  Det är 
flera av resenärerna som ägnar sig åt ”Geocaching” så 
de passar även på att söka efter det under resans gång, 
dessa skatter finns ofta vid sevärdheter. Funderar på att 
börja med detta, jag tycker det verkar kul och man kan 
söka efter detta runt om i hela Europa. Nu ska vi åka 
över Sandöbron för att göra ett stopp på andra sidan av 
bron där vi flanerar runt området på Folke Bernadotte-
akademin som inrättades 2002, myndigheten för fred, 
säkerhet och utveckling.



12

Kaffesugna, nu åker vi över bron igen för att göra ett 
besök på Wästerlunds Konditori intill Sandöbron söd-
ra fäste vid Ångermanälven som öppnades på 1940-ta-
let. Sonen Kåge Wästerlund berättar att huset numera 
är K-märkt och har kvar sin ursprungliga stil. På taket 
sitter en stor neonskylt föreställande en konditor som 
häller upp kaffe och serverar en bakelse. Den köptes 
in 1952 för 52000:- och var Norrlands största i privat 
ägo. Konditoriet har haft besök av många kändisar un-
der årens lopp, det hänger fotografier med autografer 
uppsatta runt om. Kaffe och smörgåsar smakar bra i 
den varma solen. Glassen är också god! Tack för be-
söket! 

Vägen efter Ångermanälven är otroligt vacker. Rönn-
bärsträden står i full blom och med ett växlande land-
skap, Guiden drar några historier en del mer eller 
mindre fräcka. Ett gott skratt förlänger ju livet, här-
ligt! Färden går nu vidare mot Höga Kusten bron, el-
ler Vedabron som den även kallas, är en hängbro över 
Ångermanälven mellan Kramfors och Härnösands 
kommuner. Bron invigdes 1:a december 1997 och är 
180 m ovan vattenytan och 1800 m lång. Höga Kusten 
byggdes mellan 1993-97 och omfattar 32 km ny eu-
ropaväg med 35 broar, varav en hängbro i världsklass 
som har sin förebild i San Francisco´s Golden Gate. 
Bussen parkerar på rastplatsen vid bron. Tittar ut över 
den vackra vyn med bron i förgrunden. Därefter ska 
vi nu åka till ett ställe som jag tror att de flesta av män-
nen ombord på bussen har väntat på hela långa da-
gen. Vart? Jo, till Box Destilleri, Singel Malt Whisky 
Ådalen Sverige. Innan vi går in för en guidad visning 
så har vår trevliga chaufför och guide fixat busskaffe. 
Äntligen, hörs någon säga kan det var min ”gubbe” 
måntro. Per som är en av de som bildade Box tillsam-
mans med sin bror, berättar och visar oss hur det går 
till att framställa en god whisky.

2004 startades företaget och har sedan dess framställt 
2 olika sorters whisky en rökig och en orökt. Det är en 
lång procedur innan whiskyn är drickbar, den ska lag-
ras på ekfat, ju längre desto bättre. Vi får även smaka 
på råspriten som har 63 procent, någon blev tårögd, 
en del fick hosta och några rynkade på näsan åt den-
na provsmakning. 5 juni 2014 släpptes de första 5000 
flaskor till försäljning på systembolaget. Till ett pris 
på 800:-/0,5 l flaska, åtgången var enorm efter drygt 
4 timmar var de sålda. Nu till den riktiga avsmak-
ningen, god? Fråga inte mig! Njut Box Whisky med 
respekt – i glas som gör den ännu bättre! Vi köpte 6 
st Glencairnglas. Inte någon annanstans i världen till-
verkas whisky så långt norrut som på Box Destilleri 
vid Ångermanälvens strand i Ådalen. Alla nöjda och 

belåtna far vi nu tillbaka till Sandslåns camping efter 
en trevlig bussresa med många fina minnen och tan-
kar från dagen.

Vi träffas i lokalen där kvällen avslutas med ”hus-
bilsknytis” var och en tar med det den vill äta och 
dricka, det blir även lotteri med fina vinster som 
skänkts av Arrangörsgruppen, Lahega, Wist-Last-
Buss, K-G Knutsson, Stenhammar och Tudor Sveri-
ge. Överskottet går till Barncancerfonden. Tack för en 
upplevelserik dag och kväll! Härligt att vara i Norrland 
”Man träff fölk” och kan ”flappna av”!

Söndag morgon 8 juni. Britt och jag ”stavar” oss runt 
Sandslån precis som vi gjort varje morgon. Skönt med 
en morgonpromenad, en hackspett sitter på gaveln till 
ett garage och knackar, kaniner mumsar på gott gräs i 
sina burar, blommande buskar och träd. Ångermanäl-
ven som still flyter fram. Visst är livet underbart!  

Klockans sista klang för denna träff. Vi samlas för att 
avsluta med en tipspromenad och gott kaffe med bul-
le. Grattis ni som vann tipspromenaden! 

Tack till hela Norrlandsgänget ni gjorde det ännu en 
gång! En toppenträff! Ni vet väl att vi kommer åter 
2015.

Dags för det stora Kramkalaset! Kram & Hejdå till alla 
fina vänner som finns här just nu!

369 & 699 tar sällskap en bit hemåt och trott om ni 
vill men vi hamnar på ett ställe som heter Sandslån i 
Mellanfjärden som ligger söder om Sörfjädern mellan 
Hudiksvall och Sundsvall in på kustvägen ca:1 mil. En 
mysig plats alldeles intill vattnet. Vi avslutar denna 
fina resa med att gå till Restaurang Sjömärket där vi 
käkar en god 3 rätters middag. God Natt!

Morgonen bjuder på en strålande sol för att fram på 
förmiddagen övergå till ett kraftigt åskväder. Tack för 
oss, hoppas vi ses snart igen!

Kör försiktigt! Var rädda om varandra och kramas lite 
till!

Mvh 369 Björn & Sonja
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Resan till Kehl och Moseldalen
Vår resa till Kehl börjar med att vi firar Midsommar i Helsingör tillsammans med 134 Maud o 
Roland och  226 Leif o Anne-Marie.

134 Maud o Roland och  226 Leif o Anne-Marie.
Vi hade en fin Midsommarafton med Sill o potatis o 
nubbe under Rolands markis.

Lite kylslaget fram mot kvällen så jordgubbarna o 
vispgrädden avnjöts inne hos oss. På måndagen skul-
le vi åka vidare söder ut, men Mikael Campingvärden 
kom och ville att vi skulle stanna en dag till och fira 
St. Hans med dom på campingen. Det var grillparty 
som vankades. Senare på kvällen så tände man ett bål 
ute på udden vid Marienlyst. Det är danskarnas mid-
sommar.

Nästa dag bar det av mot Heligenhafen. Där handlar 
vi lite i dom berömda butikerna och kör ut mot ställ-
platsen. Roland och vi letar efter Elplatser. Där vi tänkt 
stå så hade det varit inbrott dom hade stulit alla peng-
ar i automaten så där fick vi ingen ström. Vi hittade 
fler platser men fick dela på oss och stå en här och en 
där. Nr 231 Jane o Reiner har anslutit sig till vår lilla 
grupp. Vi sitter o pratar en stund på kvällen allihop, 
men sedan blir det godnatt vi skall ju vidare imorgon 
mot Göttingen.

Nästa dag åker vi iväg. Det blir två grupper. Vi och 134 
Roland o Maud åker mot Göttingen. Vi tar adjö av 226 
och 231 ifall vi inte ses förrän i Kehl, man vet aldrig 
var man hamnar.
Efter ett antal mil så hamnar vi i Göttingen på Ställ-
platsen där den ligger vid simhallen. Den kan rekom-
menderas. Det är 1,4 km till Centrum och ca 100 me-
ter till Bageriet om man vill ha färskt morgonbröd. 
Här stannar vi i två nätter.  Efter frukost nästa dag går 
Irma , Maud o Pälle in till centrum för att handla. Det 

är ett fint litet centrum med många affärer och många 
Kyrkor. VI hittar efter lite letande en livsmedelsaffär. 
Handlar en hel del saker och skall återvända till ställ-
platsen. Irma o Pälle tar alla varor och åker Taxi tillba-
ka, Maud hon går. Det är lite trafikstockningar så vi 
kommer nästan samtidigt tillbaka. Där väntar Roland 
med Kaffe det smakar gott efter stadsbesöket.
Det är en ljummen kväll och vi sitter länge ute.

Nästa morgon ger vi oss av och ställer in GPS:n på 
en ställplats i Bad Schönborn. När Pälle diskar så läg-
ger vattenkranen av i köket. Ja det är väl kran nr 19 
eller något sådant. Vi åker i alla fall och anländer till 
ställplatsen lite sent på eftermiddagen. Det är väldigt 
varmt ca 28 grader i skuggan.
Skuggan finns bakom vår husbil så där sitter vi och 
tar igen oss. Vi får besök av en tysk husbilsägare som 
vill bjuda oss på en tysk snaps. Fast först vill han veta 
varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Irma rycker 
in och förklarar på tyska och teckenspråk att vi är på 
väg till Kehl på studiebesök på Bürstnerfabriken. Själv 
åkte han Adria. Njuter sedan av den varma kvällen 
och förbereder oss för avfärd nästa morgon.

Vad händer nästa morgon tror ni? Jo vattenkranen i 
tvättstället lägger av. Det är väl inte klokt. Tur att vi är 
på väg till Kehl, kanske kan vi få hjälp där. Vi får prata 
med Jörgen Fornander.  Vi kommer efter lite om och 
men till ställplatsen i Kehl, som ligger lite innan Cam-
pingen. Där finns redan en del Klubbmedlemmar och 

det finns platser kvar så vi kör in och parkerar. Vi får 
inte åka in på Campingen förrän i morgon middag. 

Jordgubbsätning midsommarafton.

Party på ställplatsen.
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Det kommer fler klubbmedlemmar och lite senare på 
kvällen så dukar vi långbord och har det trevligt tills 
regnet kommer då blir det sittning under paraplyer en 
stund innan läggdags.

På förmiddagen näst morgon får vi som är långa och 
tunga åka in föst på Campingen. Vad händer, jo Ro-
lands lås i bodelsdörren har slutat fungera. Tajming 
det också, kanske även han kan få hjälp här. På kväll-
en kommer Guido Ventzer och har med sig vin från 
Oberkirch som han bjuder på. Vi placerar oss i en 
ring med våra stolar. Det börjar regna men vi tar på 

oss regnkläder och en del fäller upp sina paraplyer. 
Jörgen Fornander kommer, han har flugit till Baden-
Baden och sedan åkt bil resten. När regnet har upp-
hört och vinet är slut, blir det mannekänguppvisning 
av 199 Pälle och 1269 Cathrine Malm som visar dom 
nya klubbjackorna. Dessa går att beställa på Clabris 
i Mjölby. Man mailar till elinor@clabris.se. Beställer 
storlek och färg (finns svart o Röd) talar om sitt namn 
och adress och att det är Bürstner Husbilsclub det gäl-
ler. Betalar in frakten 99:-- och 695:-- för jackan på  
bankgiro 5734-5332 så kommer jackan hem till er på 
posten.

Tidig väckning nästa morgon. Buss hämtar för trans-
port till fabriken. Vi blir uppdelade i två grupper en 

med Jörgen som talar svenska och en med Guido på 
engelska. Det blir en intressant vandring genom till-
verkningen. Vi får se allt från början till färdig bil in-
klusive sömnaden av dynorna och gardinerna. Vi blir 
bjudna på lunch i deras matsal. Efter lunch busstur 
till servicecentrat med stopp för att se några nya mo-
deller som inte visats tidigare. På serviscentrat blir det 
kaffe och rundvandring i lokalerna. Vi får även var sin 
kaffemugg som det står Bürstner på. Busstur tillbaka 
till Campingen. Där får vi vila i några timmar. 
Sedan ny busstur till Restaurang  Renchtalblick i 

Oberkircher. Där avnjöt vi en trerätters underbar mid-
dag. Mätta nöjda och trötta äntrar vi bussen för åter-
färd till Campingen.

Redan klockan nio nästa morgon kommer bussen för 
avfärd till Strasbourg. Efter en underbar båtfärd, där 
man fick se bla Europaparlamentet, så blir det tid för 
eget strosande och shopping. Vi samlades sedan vid 

Kvällssamling på campingen.

Pälle och Cathrine visar de nya klubbjackorna.

Samling för rundvandring i fabriken.

Vinprovning i Oberkirch.
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bussen för avfärd till Vingården i Oberkirch. Här blir 
det visning av  tillverkningen och en härlig lunch med 
vinprovning. Vi får sedan tillfälle att handla vin och 
det är det många som gör naturligtvis. När bussen är 
fullastad med vin så beger vi oss tillbaka till camping-
en. Lite senare denna kväll så beger vi oss till Cam-
pingens Restaurang där avnjuter vi vår gemensamma 
middag, det smakar gott. Vi samlas sedan med stolar 
på gräsmattan för lite allsång och spel under ledning 
av Uno Pettersson och P-O Sjöberg. Det är faktiskt up-
pehåll hela kvällen och alla sjunger och har trevligt.

Nästa morgon så blir det tidig väckning igen. Dom 
som vill åker med buss till Mercedesmusét i Stuttgart. 
Några tar farväl och åker vidare med husbilen. Vi var 
några damer och herrar som var kvar i husbilarna. So-
len skiner så vi som är kvar sitter ute och njuter av 

solen. Senare på kvällen när alla är tillbaka så blir det 
sittning på gräsplanen och lite sång och musik igen. 
Vi i Bürstner Husbilsclubb har turen att ha duktiga 
spelmän och sångare som medlemmar. Alla är trötta 
så det blir tidig nattning ikväll.

Det blir tidiga uppstigning för oss 199 och 134 Roland 
o Maud som skall till Servicecentrat för att få lite sa-
ker uträttat på bilarna. Vi 199 skall få 2 vattenkranar 

ditsatta, nummer 19 och 20  för vår del. 134 Roland 
skall få bodelsdörrslåset fixat. Dörren går ej att låsa. Vi 
kommer dit och så småningom efter lite diskuteran-
de, så ställer vi oss båda på deras Ställplats och väntar 
på att dom kontaktar oss. Vår bil hämtas kl halv 11 och 
Rolands kl. 13,00. Vi har tagit ut stolar och bord och 
sitter i skuggan under träden och fikar. Maud som är 
den av oss fyra som går fortast har varit på ett bageri  
och handlat, så vi njuter av goda bakverk. Vid halv tre 
är vår bil klar med två nya kranar. Vid halv fyra är Ro-
lands bil färdig. Det är mycket varmt och vi beslutar 
att ligga kvar tills imorgon, vi har ju el och allt inom 
räckhåll.

Nästa morgon bär det av längs Franska gränsen. Ef-
ter några mil så åker vi över och skall fortsätta en bit 
norrut på franska sidan. När vi passerat över Rehn så 
blir vi stoppade av Franska Polisen, som undrade om 
vi varit i Schweitz. Vi svarar att det har vi inte, dom 
vinkar fram oss och önskar trevlig resa. 134 Roland 
o Maud står bakom oss och dom åker med på köpet 
utan att behöva prata med polisen. Det var en fin och 
vacker väg vi kör och snart är vi på Tyska sidan igen. 
Vi åker fina vägar och genom små byar och ner i dalar 
och upp i bergen. Så småningom landar vi i en liten 
by som heter Schweich, några mil norr om Trier. Där 
har vi sett ut en camping som vi kör in och stannar på.
Har en travlig kväll under Roland o Mauds markis.

Vi inser att vi inte kan leva på bara vacker natur och 
vin så vi går och handlar nästa dag. Det är Pälle, Irma 
och Maud som traskar iväg. Det är inte långt till en 
stor affär tar ca 5 minuter att gå dit i Irmas takt. Där 
finns mycket att titta på och vi handlar en hel del. 
Pälle har Dramaten med sig så det blir rätt mycket 
blandade saker. Det tar sin lilla tid och när vi kommer 
tillbaka så tror Roland att vi köpt hela affären. Det blev 
lite grillning på kvällen under markisen.

Nästa morgon bär det av igen. Denna gången till Trit-
tenheim. Där finns det Ställplats med el. Där möter 
vi 808 Janne o Eva. Janne är bror till Maud. Vi har en 
trevlig samvaro i två dagar. 

Åker vidare och efter lite diverse problem med trånga 
gator och enkelriktat och vändning med vår husbil i 
ösregn på den minsta gatan som fanns i den byn,  så 
anländer vi till Bernkastel. Där stannar vi och hand-
lar lite förnödenheter på Lidl, som har en stor parke-
ring så vi får plats. Fortsätter till Ställplatsen i Kinn-

Mercedersmuséet.
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heim. Det regnar jättemycket så vi sitter inne ikväll. 
Nästa morgon ställer vi kosan mot Burgen och Cam-
ping Burgen. Jag och Roland har lagt in den på våra  
GPS:er. Det blir att åka genom fina små byar innan 
vi landar på Camping Burgen. Dom har precis stängt 
för middag. Föreståndaren kommer och visar oss våra 
platser ändå för han tycker nog att vi blockerar både in 
och utfart med våra långa bilar. Checka in kan vi göra 
om två timmar tycker han. Vi har tvättdag nästa dag. 
På kvällen får vi vara med om ett väldigt åskväder. Det 
var ett fint skådespel mellan bergen. Kör vidare näs-
ta dag och lämnar den vackra Moseldalen. Hamnar i 
Göttingen på samma ställplats som på nervägen. Ef-
ter en vilodag med lite shopping åker vi vidare.

Meningen är att Maud o Roland skall åka till Heligen-
hafen och sedan vidare hemåt Sverige, så egentligen 
så skils våra vägar här. Vi tar i alla fall sällskap på mo-
torvägen norrut. Det blir långa köer när vi åkt en bit 
norrut. Det är troligen ett vägarbete långt norrut som 
stoppar upp det hela. Vi sitter i köer från kl 10,00 till 
långt fram på eftermiddagen. Vi kör in på en rastplats 
och det tydligen alla andra också vilket innebär att det 
blir köer där också. Vi äter lite och konfererar med 
Maud o Roland. Dom åker vidare och vi väntar ett tag 
till innan vi försöker komma ut i köerna igen. Vi kör 
till Lübeck och Campingen där. Vi blir mötta av cam-
pingvärden som säger att det är fullt så det är bara 
att vända och köra ut igen. Klockan börjar bli mycket 
vad gör vi. Vi ringer till Roland som är i Heligenhafen 
på ställplatsen. Han säger att det finns ett par platser 
kvar där vi nog får rum. Han går och ställer upp sina 
stolar på en säger han. Vi tackar och kör vidare norrut. 
Efter ett tag kommer vi till Ställplatsen och möts av 
Roland och av medlem 230 Bengt Olsson och hans 
fru Ingela. Bengt har el till sin bil och vi får låna ström 
av dom. Dom hjälper oss även att backa in rätt på plat-

sen för det är rätt trångt. Tack snälla Bengt o Ingela 
för strömmen till våra medicinska apparater och att ni 
fixade platsen tillsammans med Roland. Det blev lite 
fyrverkerier och tutande av bilar lite sent på kvällen 
när Tyskland vann WM i fotboll.

Nästa morgon far vi vidare till Puttgarden och Rödby. 
Åker sedan vidare och hamnar på Rödvigs Camping 
ute på Stevns Klint. En trevlig camping där man kan 
göra cykelutflykter i närområdet och havet ligger bara 
några hundra meter bort. På campingen finns även en 
Pool som är gratis för camparna. Efter några lugna och 
varma dagar så åker vi vidare och hamnar på Grönne-
gårdens Camping i Görslev, inte långt från Ringsted. 

Dessförinnan har vi varit i Bjäverskog och handlat på 
Superbrugsen. Nu har vi fullt kylskåp och klarar oss 
i några dagar. Grönnegårdens Camping ligger mitt 
ute på landet. Mycket trevliga ungdomar i receptio-
nen. Det är ägarens dotter visar det sig. Hon tycker 
vi är så långa och tunga så vi får den enda platsen på 
campingen som har grusunderlag. Från denna plasen 
har vi utsikt över ängarna. Våra närmaste grannar är 3 
hästar som betar. Varje dag går det en katt förbi flera 
gånger och han har alltid en mus i munnen. En dag 
såg vi honom komma sex gånger med byte i munnen. 
Han hade nog hittat en hel koloni med möss.

Skön vila i skuggan.



17

Efter några dagar så åker vi till Helsingörs Camping, 
där hade vi beställt plats till en viss datum. Där stan-
nar vi i några veckor. Under den tiden får vi besök  
av två av våra barn med familjer det är trevligt. Det 
är mycket varmt väder alla veckorna och mycket åska. 

Sedan åker vi hemåt efter att ha varit ute och åkt i åtta 
veckor. Då tog sommaren slut.

199 Irma Grip bakom pennan
199 Pälle Bergfoth bakom kameran

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.



18

Spontanträff i Sunnanö 24-25 juli 2014

Vi 369 Sonja & Björn, 699 Britt & Lars-Göran och 
1302 Mona & Ove är bjudna till 1257 Inga & Lars Lind-
ström i Sunnanö Borlänge. 

Vi ska ut och åka ångbåt. Lars är ägare av ångbåten 
Bäsingen som ligger ankrad i sjön Runn i Borlänge. 
Lars är inte hemma när vi anländer med Argosen och 
Mustangen, att vi åker i varsin bil beror på att vi ska 
vidare till Rättvik imorgon då CCW (classic car week) 
startar.

Lars är sedan kl:8 i morse ner till ångbåten för att elda 
och få upp trycket i ångpannan. Det tar 4 timmar att 
få upp rätt tryck. Ove kör ner oss till bryggan kl:12 
med bytaxin som är en fyrhjuling med vagn som har 
sittbänkar. Lars möter oss i fören, han är svart av sot. 
Och det är otroligt varmt. Solen står högt på himlen 
ca +30. Varmast är det nere i maskinrummet efter 4 
timmars eldande.

Vi kliver ombord och lättar ankare. Bäsingen tuffar 
och puffar. Vilken härlig känsla att sitta i aktern på 

denna gamla båt. Lars berättar om Bäsingen. Bl.a. att 
båten är byggd 1905 som timmerdragare av Gefle varv 
för Nedre Dalelvens Flottägar förening. Den är 17,38 
m lång och 3.67 m bred. Kompound ångmaskin 55 
kw. Det är fortfarande original ångmaskinen. Inga har 
beställt ”Hästräka” på kafét i Torsång. Hästräka är en 
landgångsmacka med hästkorv, räksallad och ett kokt 
ägg. Smakade jättegott! Vi passerar under en bro där 
Lars måste fälla skorstenen för att vi ska komma un-
der. Vi ångar fram på sjön Runn ett antal timmar och 
trivs som fisken i vattnet. 

Kvällen är varm och ljummen. Vi umgås och myser 
med god mat och dryck. Ove tar fram dragspelet och 
stämningen är på topp. Det blir dans och sedan bad 
i badbaljan som är nedsänkt på altanen. Går en pro-
menad och hälsar på grannens mysiga och fina grisar 
som blir skrubbade på ryggen, här finns också söta 
höns, tupp och små kycklingar. Jag får en i handen 
och den är så liten och söt (pip, pip). Kväll blir natt och 
John Blund kommer en stund. Efter frukost går vi en 
promenad och ser oss omkring. Därefter är det dags 
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för oss att säga Tack för en mycket trevlig ångbåtstur 
med Bäsingen och en trevlig vistelse här i Sunnanö.
Nu åker vi 369 mot nästa upplevelse i Rättvik. Solen 
skiner, ner med cabben och V8:an mullrar igång. Nu 
drar vi! 

Ha det så bra! Kramas lite till för det ska vi göra!

Tack från oss!
369 Sandwall  699 Törnquist och 1302 Sahlman

Sensommarträff på Öland
Så var det då vår tur att få välkomna alla er trevliga 
Bürstnerägare till vår vackra ö. Sammanlagt blev det 
36 bilar som ställde upp sig på Lundegårds camping. 
Samling till träffen var under fredagen, men det var 
flera som valde att komma tidigare och stanna kvar 
lite längre.

Fredagskvällen var som vanligt knytis och lite infor-
mation från styrelsen med ett kort medlemsmöte. 
Det som blev annorlunda var att det var så många nya 
medlemmar, det delades ut 12 stycken rosor, är det 
inte fantastiskt! Varmt Välkomna till er alla. Givetvis 
fick vi också höra lite munspel denna kväll, tack för 
det.

Lördag morgon var det dags att samlas för en kort bus-
stur till underbara Solliden Slott med sin blomster-
prakt. Halva gänget gick direkt till Kaffetorpet för att 
fika medan andra halvan fick en guidad tur i parken 
av vår guide för dagen, statsvetaren Daniel Noregran. 
Vilken duktig guide, med glimten i ögat och och 
mycket kunskap lotsade han oss runt i den vackra om-
givningen. När vi hade tittat, fikat och shoppat blev 
det busstur tillbaka till Lundegård. Visserligen kom 
det en o annan regnskur men var lyckat ändå.

Väl tillbaka var det rast/vila för att hämta krafter till 
nästa programpunkt, Femkampen. Vilken tur vi hade, 
vädret bestämde sig för att bjuda på uppehåll lagom 
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till denna spännande tävling. Efter många kast med 
diverse olika föremål, disskussioner om avstånd, mät-
ningar och en massa glada skratt och tillrop, så stod 
det till slut klart att det fanns en segrare som fick nöjet 
att ta med vandringspriset hem. Grattis till medlem 
nr. 138 Ingemar o Anette, på hedrande andra plats 
kom medlem nr.1386 Katarina o Jan, och på tredje 
plats medlem nr. 283 Anette o Stig. Dessa fick sena-
re på kvällen ta emot pris för sina strålande insatser, 
Gratulerar till er. Nu blev det återigen dags att spen-
dera tiden fritt ett par timmar innan det var dags för 
kvällens festligheter.

Samling vid Lidret för middag och underhållning. 
Middagen bestod av Ölands nationalrätt, Kroppkaks-
buffé, samt för de som hellre åt något annat varmrökt 

Lax. Det var roligt att så många vågade sig på att prova 
kroppkakor. Denna goda mat kom ifrån Evas kropp-
kakor Salomonstorp, och det var Bosse själv med en 
medhjälpare som servade oss. Därefter var det kaffe o 
kaka. Underhållning denna kväll styrdes med bravur 
av Hella´s karaoke. Vi var lite tveksamma till om detta 
skulle gå hem hos alla er, för Hella är ju en rocktjej, 
men vem har sagt att inte husbilsklubben är rockig. 
Det kan vi alla intyga att så är fallet, ni var fullkomligt 
strålande när ni stod på scen och sjöng. En och annan 
dans blev det också. Tack alla för en mycket rolig kväll.

Söndag förmiddag var det då dags att avsluta denna 
sensommarträff på Öland, med fika och lite informa-
tion innan vi skiljdes för denna gång. 

Väl mött igen.
Vid datorn 1234 Marianne

Pilkastning i 5-kampen. Stadsvetare Daniel Noregran.

5-kampsvinnarna, 138 Ingemar och Anette. Intresserade lyssnare till Daniel Noregran.
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Klubbdagarna under Elmiamässan 2014

TORSDAGEN
Vi blev som vanligt väl mottagna av Stig. När vi in-
stallerat oss tog vi en tur på mässa. Att träffa någon 
nere på campen var tji. Alla verkade vara någon an-
nan stans. Vi gjorde som alla andra en första runda på 
mässan. Vi gick ganska snabbt runt för att kolla vad 
vi skulle titta närmare på följande dagar. Det fick bli 
lite ”seriösare” rundor senare. Vi passade också på att 
beställa gasoltest hos Bilprovningen. Varför inte passa 
på när ”berget kommer till Mouhammed”. På efter-
middagen kom de och kollade. Allt var OK. Skönt!

Första kvällen började vi med att som det antyddes svi-
ka ärtsoppakvällen och gå på VIP-kvällen som Mobil 
Living group höll. VD för koncernen Magnus Wetterö 
började med att presentera produkterna och årets ny-
heter? Han presenterade också samtliga säljare som 
fanns på mässan. Vi bjöds sedan på ett glas vin och en 
typ tapastallrik. Vi tyckte att vi kunde avstå en kväll för 
att träffa vänner som inte låg på vår camp. Vi hade en 
riktigt trevlig kväll tillsammans med dem. Tiden gick 
fort till sist var vi tvungna att skiljas och gå var och en 
till sitt.

FREDAGEN
Dagen började uppe på mässan. I omgångar var vi 
där. Det är bra skönt att bo på vår camp. Då kan man 
dra sig tillbaka till stillheten när det blir tröttsamt. För 
vem orkar väl gå där en hel dag? Nu var det läge att 
kolla lite extra. Vi stötte som sig bör på jämna mellan-
rum på husbilsvänner. Behållningen av dagen var att 
det inte heller i år fanns någon bil på mässan som för 

Vad fort ett år går. Nu var det dags igen för den sista klubbträffen för i år. Den som för en del av 
oss vara i alla de 4 dagarna som mässan hade öppet. Många med mig tycker att har man inte 
varit på mässan är ju året inte riktigt avslutat.

oss var bättre än den vi hade. Det blir mycket diesel 
för de pengar vi nu sparade. Ja!

På kvällen var det knytis i tältet. Vi vandrade iväg med 
vår mat och dryck tillsammans med vänner. Vi slog 
oss ner och genast spred sig ”gemytet”.

Nya medlemmar som var närvarande fick sina namn-
brickor och en ros av Irma. Stämningen var redan från 
början god. Den blev inte sämre av att Uno och PO 
spelade och fick igång allsång. Det berättades en del 
historier också. Vad vore en Bürstnerträff utan vitsar?

LÖRDAGEN
Lördagen började med att vi gick på klubbens årsmö-
te. Även på detta årsmöte, liksom förra, kom frågan 
om medlemsvärvning upp. Det lades en hel del för-
slag men alla kunde enas om att det var vi medlem-
mar som var de bästa medlemsvärvarna. Alla kan skri-
va ut värvningsblanketten från vår hemsida, fylla i den 
och ge till dem som vi möter med Bürstnerbilar utan 
medlemsnummer.

På eftermiddagen stod vi i medlemsmontern tillsam-
mans med Rickard och Ann-Karin. Det var ganska 
sparsamt med folk som rörde sig i Bürstners monter. 
Kanske var det lite sent på dagen. Folk hade nog börjat 
dra sig hemåt. De flesta besöken i klubbens monter 
gällde de små påsarna med godis som vi hade på dis-
ken.
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SÖNDAGEN
Nu gav vi upp. Inte en dag till på mässan! Men en 
sista snabb tur blev det i alla fall innan vi tog farväl av 
vännerna på campen. När vi for tittade vi oss om och 
tänkte att ett år går så fort. Snart är det mässa igen och 
då är vi här igen. Då ses vi!

Vid tangenterna Bakom kameran
Kerstin Molander 199 Pälle

Så kom kvällen då Bürstner Sverige bjöd 
på grillafton. Vi samlades och Jörgen 
Fornander hälsade oss välkomna. Han 
berättade att försäljningen av husbilar, 
om det fortlöpte som det brukar, skulle 
vara som förra året. Marknaden för hus-
bilar är visst omättbar. Bra att de säljer 
mycket bilar. Då blir det kanske fest för 
oss nästa år också.

Han bjöd oss sedan till bords. Det var gå-
ende bord med mat som nog skulle räckt 
till många flera än dem vi var. Det var 
nog ingen som gick hungrig hem den kvällen.

Kvällen fortlöpte ”enligt schema”. Igår var inte alla de 
nya medlemmarna som skulle få namnbrickor närva-
rande. Idag fick de sina brickor och en ros av Irma. 
Torsten fick också en ros som tack för Träffen i norr. 
Det blev en kväll med återseendet och trevlig samvaro. 
Ett bra tag efter att cateringfirman givit sig av satt vi 
kvar och pratade.

Det hände på årsmötet den 
13 september, 2014

Pälle hälsade alla 43 medlemmar som samlats väl-
komna. Han tyckte det var trevligt att så många från 
Sveriges bästa husbilsklubb hade mött upp.

Det som inte var så trevligt däremot var att 2 av våra 
medlemmar gått bort. Det var Liz Birkehöj-Nyängs 
och Kerstin Carlsson. Mötet började med en tyst mi-
nut då vi tänkte på dem.

Sedan var det Jörgen Fornander som berättade om 
resan som klubb-medlemmarna gjort till fabriken i 
Kehl. Guido Venter hälsade att vi var välkomna igen 
om 2 år. Jörgen hälsade oss också välkomna till grill-
kvällen i tältet på kvällen. Som tack för Jörgens insat-
ser i Kehl överräckte Pälle en blomma.

Pälle berättade om de klubbträffar som vi haft sedan 
förra årsmötet och så blev det dags för själva årsmötet.
Roland Ahl hade själv anmält att han var villig att sitta 
ordförande för mötet så han valdes. Som sekreterare 

satt Marianne Schewenius. Till justeringsman valdes 
Bertil Käll, till rösträknare Kerstin Molander och som 
pressreferent utsågs redaktionskommiten.

I tur och ordning föredrogs verksamhetsberättelsen, 
resultatrapporten för 2013 och revisionsberättelsen. 
Allt var som det skulle så mötet beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet. Budgeten för nästa år godkändes och 
lades också till handlingarna. Beslut om arvoden och 
traktamenten till styrelsen blev oförändrade. Det kun-
de i alla fall inte sänkas eftersom det inte utgår någon 
ersättning. Mötet bestämde också att medlemsavgif-
ten skulle vara oförändrad 300:-.

Så var det dags för val av styrelsen. Följande 9 leda-
möter valdes. Ordförande Pär Bergfoth (199) valdes 
om för ett år. Ledamöter som har 1 år kvar var Ulf 
Solgren (123), Torsten Lindberg (695), Roger Jacobs-
son (1217) samt Kenneth Malm (1269). Det blev omval 
av Leif Sjögren (226), Stig Högberg (283), Marianne 
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Schewenius (466). Det blev också nyval av Kenneth 
Elfström (500) som ersatte Åke Piel samt Katarina 
Svensson (1386) som ersatte Ing-Marie Gustavsson.

Till revisorer valdes Sonja Sjöberg (411), Lisbeth 
Grundström (1340) och till suppleant Bertil Käll (363). 
Till övriga funktioner i klubben valdes följande. An-
svarig för Elmiacampen Stig Högberg (283), material-
förvaltare Kurt Blixt (751) och för Göran Åström (948) 
blev det nyval.

Så var det bara valberedningen kvar. Där kvarstår Lars 
Stenmark (773), Sture Schewenius (466) och för Kris-
tina Strömberg (1415) blev det nyval.

Till slut var det dags för öriga frågor. Örjan Jacobsson 
(1409) tog upp medlemsrekryteringen. Många goda 
förslag lades fram. Det som alla nog kunde enas om 
var att vi skulle, var och en, ladda ner värvningsblan-
ketten och se oss omkring när vi är ute. Om vi fann en 
Bürstnerbil utan medlemnummer (Sverigeregistre-
rad så klart) kan man söka upp ägarna och berätta om 
klubben. Om bilen är tom kan man fästa en blankett 
ex. bakom en vindrutetorkare. Örjan berättade också 
att det varit väldigt få i tältet på ”ärtsoppakvällen”. Fle-
ra hade valt att gå till den VIP-träff som Mobil Living 
Group hade i sin monter. Han tyckte det var illojalt av 
medlemmar att gå dit. Nu utnyttjade vi ju inte tältet 
som kostade så mycket optimalt.

Jan-Åke Eriksson (71) påpekade att det i stadgarna står 
att första träffen ska vara en teknikträff. Det går inte 
att ändra namn på första träffen. Han tog också upp 
vikten av klubben sociala engagemang. Han tryckte 

på att träffarna var enligt stadgarna var ur social syn-
punkt viktiga. 

Stig Högberg (283) manade medlemmarna att ha 
synliga medlemsnummer på bilarna när de kör in till 
våra träffar. Om man inte vill ha medlemsnummret 
klistrat på bilen så räckte det med ett väl synligt num-
mer ex. på instrumentbrädan.

P.O Sjöberg (411) uppmanade oss att kolla upp de 
uppgifter som finns i medlemsmatrikeln och ändra 
om de var oriktiga.

Pelle delade sedan ut en blomma som tack till dem 
som avgått. Det var Tord Sjöberg, Ing-Marie Gustavs-
son och Ann-Britt Grundström.

Kenneth Elfström delade ut priser i de bägge tävling-
arna som varit i Rullan.
Knep och knåp! I nummer 4 vanns av Majvor Solgren 
(123), Sonja Sjöberg (411) samt Kjell Dahlquist (1327) 

Korsordet i nummer 2 vanns av Irma Grip (199), Mar-
garetha Sjöberg (434) samt Lena Rodin (1399)

Pälle avslutade mötet och önskade oss många fina da-
gar i våra bilar.
Nästa år blir det ”same procedure as this year”. På lör-
dagen under Elmias mässdagar träffas vi för årsmöte 
2015 igen.

Vi tangenterna Bakom kameran
Kerstin Molander Ing-Marie Elfström Glamsjö
 Göran Molander

Bürstner nyheter!
Ännu en Nolia och Elmia mässa är till ända, och vi 
vill passa på att tacka alla som besökte oss och gjorde 
mässorna till en riktig höjdare. 

För Er som inte besökte mässan kör vi nu hårt med lo-
kala aktiviteter runt om i landet, så håll ögonen öppna 
Ni som missade årets nyheter från Bürstner. Det finns 
mycket spännande att se bland årets modellnyheter. 
Inte minst bland halvintegrerade modeller. 

Nytt för 2015 är att vi även utökat vårt unika garanti 
och trygghetspaket, med 5 års/12.000 mil fri service 
av Fiat chassiet. Material och arbete ingår enligt Fi-
ats serviceintervall. Detta tillsammans med våra öv-
riga mervärden ger Er garanterat marknadens lägsta 
ägandekostnad, och en trygghet som ingen annan 
konkurrent idag kan erbjuda. 
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Riksförbundet Mobil Fritid (RMF)
Riksförbundet Mobil Fritid (RMF) hade sin årsstämma i Bürstnertältet på Elmia den 12 september 2014. Det 
blev en del nya personer i styrelsen. Till ordförande valdes Anette Fajersson (Caravan Club), vice ordf. Jan-Ove 
Eriksson (Caravan Club), sekreterare Leif Mårtensson (Niesmann+Bischoff Motorhome Club), kassör Jan Jerp-
dal (Husbussens vänner), övriga ledamöter Kenneth Elfström (Bürstner Husbils Club), Lennart Olovsson (Kabe 
Husbilsklubb) samt Leif Bengzon (MotorHomeClub of Sweden).
Verksamhetsplan för 2015 är att bl.a. arbeta med:

1 Projekt Husbilsdestination Sverige.
 Projektgruppen, som lämnat in sitt remissvar till Näringsdepartementet i januari 2014, skall fortsätta 

sitt arbete för att göra Sverige till ett föregångsland i Europa vad gäller ställplatser för husbilar.

2  Projekt Opartisk Fuktkontroll.
 Under senvåren 2014 påbörjade OPUS Bilprovning, på fyra försöks-stationer, att göra Opartisk Fukt-

kontroll av fordon med bostadsin-redning. Ambitionen är att projektet skall vara fullt utbyggt över hela 
Sverige, där Opus har anläggningar, under våren 2015.

3  Projekt Fordonsvikt.
 RMF har inlett ett samarbete med Caravan Club kring frågor som gäller lastkapacitet för fritidsfordon. 

Överlast är ett stort problem för i stort sett alla husbilar/husvagnar.

4  Projekt Konsumentskydd vid köp.
 RMF bör under 2015 inleda diskussioner med Konsumentverket angående gällande överenskommel-

se mellan HRF och Konsument-verket. Konsumentens ställning i överenskommelsen bör få tydligare 
skrivning vad gäller köparens rättigheter och säljarens skyldigheter.

Kenneth (500)

Vi har också glädjen att presentera en ny återförsäljare 
och serviceverkstad i Umeå.

Fritidsmetropolen ägs och drivs av Patrik Lindgren 
med personal, och är sedan mitten av augusti ny 
återförsäljare för Bürstner. Detta är en fullservice an-
läggning som erbjuder stor butik, verkstad och för-
säkringsreparationer, samt rekond av husbilar och 
husvagnar. Ni finner mera information om företaget 
på www.fritidsmetropolen.se 

Vi har även glädjen att presentera tre nya auktorisera-
de verkstäder i landet.

Jerrys Husvagnsservice i Karlstad, Kämpes Husvagns-
service i Alvesta, och Husvagnscenter i Växjö.

Hos dessa 3 verkstäder kan Ni få hjälp med all typ av 
service och reparationer, som är knutna till bodelen.
Jerrys Husvagnsservice har även Fiatservice runt knu-
ten, och kan därmed erbjuda service av hela bilen vid 
ett och samma tillfälle.

Sist vill jag passa på att tacka alla klubbmedlemmar 
som tog sig tid att följa med ned till Kehl för några 
fantastiska dagar i riktig Bürstner anda. Precis som 
tidigare år bjöds via alla på många glada skratt och en 
massa god mat och dryck. 

Om två år är det dags igen, så gör Er beredda, med t.ex 
en ny husbil från Bürstner 

Med vänliga hälsningar!
Bürstner Sverige AB
Jörgen Fornander
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Bürstner Husbils Club inbjuder till
VÅR IDÉ- och TEKNIKTRÄFF 

PÅ SKUTESJÖN  8 – 10 MAJ 2015
Bürstner Husbils Club inbjuder till VÅR IDÉ- och TEKNIKTRÄFF på SKUTESJÖNS STÄLLPLATS, 
ÖRBY (på vägen mellan Kinna-Svenljunga). DEN 8 – 10 MAJ 2015. 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.

Bürstner Husbils Club inbjuder till VÅR IDÉ- och 
TEKNIKTRÄFF på SKUTESJÖNS STÄLLPLATS, 
ÖRBY (på vägen mellan Kinna-Svenljunga). DEN 8 
– 10 MAJ 2015. 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 trä-
ningsanläggning, så här finns plats. En hel fotbolls-
plan 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.

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 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, Kongsbergsvägen 4, 432 98 
Grimeton. Tel: 0705 – 57 36 33. Mail: 500bhc@gmail.com  , OBS. ange om ni vill ha el.

Välkomna!

I närområdet finns 1,5 mil vandringsleder, med 
tipspromenad. Vår tips-promenad får till och med 
den lataste husbilsåkaren att ta en tur i naturen.

Här finns bastu, utomhuspub boulebanor samt på-
fyllning av vatten, tömning av gråvatten och latrin-
tömning. Även trådlöst internet finns.

Deltagarantalet är begränsat till 50 ekipage varav 
25 med el.

På kvällarna kommer vi att ha ”knytis” i Sportstu-
gan. Då tar Ni med Er mat och dricka. Porslin, glas 
och bestick finns i Sportstugan. Tänk, en hel helg 
som ni slipper att diska.
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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. Ställplatsen 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 tvättmöjlighet samt möjlighet att tömma gråvatten och toa. Kost-
nad 50 kr för medlem inkl el. Övriga betalar 100 kr. Vid service på husbilen står Du gratis.

BAKLÄNGES

Om du inte kan läsa de här orden / meningarna, försök läsa dom bakifrån.

Apa  *  Alla  *  Anna  *  Otto  *  Bara Arab  *  Sirap i Paris  *  Naturrutan
Adolf i Floda  *  Ni talar bra Latin  *
Märk stupid abrakadabra: ur fin ränsel lyfta rappa japaner samma mimosa som i 
mammas rena pajapparat fylles när ni fruar bada karbad i putskräm.

Kenneth Elfström (500)

Gasolpriser
 kommer att
 presenteras i 

Rullan nr 2 - 2015

Dalarna Camp Borlänge 0243-796 302
Fritids Metropolen Umeå 090 10 99 50
Granec Maskin Luleå 0920-22 80 25
Hallands Camp Falkenberg 0346-71 44 50

Mobile Living Center Karlstad 054-20 21 650
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

På Bürstner tycker vi att spänningen ska ligga i resan och upplevelserna, 
inte i oro för det oförutsedda. Fri service, vägassistans om olyckan är 
framme och utökade garantier gör att du kan fokusera på rätt saker 
- vi stöttar dig fullt ut i bilägandet med ett heltäckande trygghetspaket.

Om du köper en Bürster hos en av våra återförsäljare så inkluderar vi 
Bürstners Trygghetspaket* på köpet, till ett värde av 60 000 kr.

•	 5	års	Fri	motor-	och	chassiservice	hos	auktoriserad	Fiat	verkstad
•	 5	års	Garanti
•	 5	års	Täthetsgaranti
•	 3	års	Vagnskadegaranti
•	 2	års	Vägassistans

Du	får	ett	värde	på	ca	60	000	kr	
-	till	en	kostnad	på	0	kr!	

Nexxo T 690   Vridstyvt chassi i träfri XPS-design
Mer aerodynamisk cappuccino
Sportigare exteriör
Nya GPR lättviktsgolv
Servicecentral 
XL ytterdörr, 70 cm bred
145-liters hög kyl med frysfack

Nexxo T 690   

Tryggare kan 
ingen vara

*Gäller endast 2015 års modell     www.buerstner.se
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