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Pälles spalt

När jag skriver ledaren till Rullan 2-16, så sitter Irma 
o jag på ställplatsen i Kårehamn på Öland. Vi har tidi-
gare tillbringat 4 nätter på Timmernabbens Camping.

Kårehamn är en underbar plats, här har vi tillgång till 
både Fiskrestaurang och Fiskaffär. Det är bara solen 
som lyser med sin frånvaro. Det blåser lite kallt från 
havet. Fast väderrapporten säger att det nog blir lite 
bättre nästa dag. Man kan ju alltid hoppas.

Vi har nära kontakt med Anders Ekman sedan ett 
tag, då vårt värmesystem läcker vid pannan. Glyko-
len droppar ut. Man trodde att det var skarvarna mel-
lan rör o slang som läckte men ack det blir nya rör o 
slangar istället snart.

Det är typiskt att sådant här händer precis när garan-
tin är slut. Men Anders fixar detta snart och till dess 

ETT RECEPT BRUKAR JAG JU HA, 
HÄR KOMMER HUR MAN KOKAR SOPPA PÅ EN SPIK.

1. Grilla en kyckling. Krydda med curry, lite soya o honung.

2. Ät så mycket ni vill och lägg det överblivna i kylskåpet skurit i bitar.

3. Spola lite vatten i en gryta.

4. Skala 4 mjöliga potatisar och skär i bitar.

5. Kolla i frysen efter lite frysta blandade grönsaker. Ta ut så mycket ni vill ha.

6. Lägg grönsakerna i grytan tillsammans med potatisen.

7. Krydda med Grönsaksbuljong o Kycklingfond smaka av med lite curry.

8. Koka tills potatisen gjort soppan simmig

9. Lägg ner dom skurna Kycklingbitarna ock låt dom bli varma.

10. Smaka av med salt och kryddor om det behövs.

Ät och må gott.
Våran blev vrålgod.

199 Pälle

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

Det blir ett nummer med information och del reseskildringar, korsord av 
500 Kenneth samt ett recept som vanligt.

är det bara att kolla glykolmängden och fylla på efter 
behov.

Det har försvunnit en del medlemmar som bytt mär-
ke, men det kommer flera nya också så vi skall inte 
vara oroliga.

Just nu ser vi fram mot Teknikträffen i Mantorp, resan 
till KEHL, Golftävling på Vadstena Golfklubb och El-
mia. Det är dessa träffar som är spikade just nu.
Beträffande Elmia så glöm inte att den börjar en dag 
tidigare alltså på Onsdagen.
När det gäller Sensommarträffen (Klubbmästerska-
pet) så är det ett oskrivet blad.
Finns det verkligen igen som kan tänka sig att ordna 
detta?

199 Pälle Bergfoth

Hej alla medlemmar i Världens bästa Husbilsklubb.

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
1386 Katarina Svensson 0493-109 86 070-264 92 95
E-post: katarina.solsjo@gmail.com

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

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

Valberedning
466 Sture Schewenius 0524-716 22 070-591 64 00
1415 Christina Strömberg  070-651 54 52
1186 Karl-Erik Eliasson 070-312 77 01

Revisorer
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 2016
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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Invigning av 
Forsbergs Fritidscenter  i Mantorp

Det var med en stor blomgrupp som Bürstnerklubben var med och invigde Forsbergs Fritidscenters 
nyöppnade anläggning i gamla ÖC:s  försäljningslokaler i Mantorp. Blomgruppen överlämnade vi till 
Peter Östlund som är platschef här.
Texten på kortet i blomgruppen lydde: Sälj många Husbilar särskilt Bürstner.

HÄNDER HOS BÜRSTNER
Som Ni alla säkert vet så har vi nu jobbat snart ett år med Bürstner i Sverige i helt ny regi. 

Om jag tittar ca 10 månader tillbaka så var allt kring Bürstner på den svenska marknaden mycket ovisst, 
och vi stod helt utan både återförsäljare och serviceverkstäder, samt importör. 
När jag nu summerar de första 10 månaderna, så har vi i och med Forsbergs Fritidscenters öppnande i 
Mantorp, lyckats öppna det 14:e försäljningsstället och den 25:e auktoriserade verkstaden. På toppen av det 
har vi passerat över 230 beställda bilar av 2016 års modell, vilket är långt över allas förväntningar!

Kan bara ödmjukt tacka för att Ni, våra kunder fortsätter tro på Bürstner, och ärligt sagt, det är ju trots allt 
den bästa, vackraste och mest innovativa husbilen på marknaden. 

Snart är det också dags för den traditionsenliga resan till fabriken, där datumen växlat lite, innan de till slut 
fastställdes till veckan efter midsommar. Som vanligt ska jag försöka vara på plats, och ser fram emot några 
trevliga dagar tillsammans med Er, i äkta Bürstner anda!

Vi är nu mitt i jobbet med 2017 års modeller, och då kom jag osökt att tänka på………att Bürstner Husbils 
club fyller 20 år näst år i samband med Elmia! Kanske dags att börja fundera på……?

Missa inte att besöka Sveriges finaste ställplats 2015 och tillika Sveriges centralort Borensberg, under Era 
resor i vår och sommar. En prisbelönt ställplats som nu utökas med ytterligare platser.

Med bästa Bürstnerhälsningar!
Jörgen Fornander

Vi fick ett bord där vi kunde stå och visa upp oss och 
värva nya medlemmar.
 Det var 134 Roland Kemhagen och undertecknad 
som till att börja med representerade Bürstner Hus-
bilsclubb. Senare så fick vi sällskap av 808 Jan Sten-
mark o Eva samt 657 Christer o Petra Warnqvist och 
hunden Mysan. Bürstners Sverigechef Jörgen For-
nander fanns också på plats nästan alla dagarna
utom när han var iväg och körde Rally.

Det var många nära o kära, gamla och nya medlem-
mar som vandrade förbi och stannade och pratade 
vackert om Bürstner. 

Vi fick också svara på frågor från nyblivna Bürstnerä-
gare som ville bli medlemmar i världens bästa Hus-
bilsklubb.

Det var mycket folk som var i rörelse i lokalerna och 
som i gamla tider så bjöd man på korv med bröd o 
dricka. Det var tur att korven fanns så man inte tappa-
de något kilo det hade ju varit förargligt.

Sex nya medlemmar fick vi under dom här dagarna. 
Det känns precis som att själen är tillbaka igen.

Man kan läsa i informationen från Jörgen Fornander, 
här i tidningen, hur många Bürstner man har sålt i år.

Tack ni som hjälpte till dessa dagar ingen nämnd och 
ingen glömd.

199 Pälle o Irma

Kallelse till årsmöte!
Klubbens årsmöte äger rum lördagen den 10 september 2016 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 redovisas i Rullan nr 3.

RMF-möte 2016-04-02
Den 2 april hade Riksförbundet Mobil Fritid styrelsemöte på Kroksjöns Fiskecamping, Trane-
mo. Passande nog var det premiär för regnbåge. C:a 200 fiskeentusiaster hade övernattat, i 
vindskydd, en del endast i sovsäck runt sjön för att få ”den bästa platsen”. Klockan 09.00 gick 
starten. Fiskeklubben hade planterat ut ungefär ett ton regnbåge. Största laxen vägde 3,61 kg 
och  drogs upp av en yngling från Gnosjö.
På mötet avhandlades remissvar till Transportstyrelsen angående besiktning och förarprov. Gå 
in på RMF:s hemsida och läs mer.

Kenneth Elfström 500
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EHG-Open 2016
IDÉ OCH TEKNIKTRÄFF 2016 

I MANTORP 20 – 22 MAJ
Under namnet EHG-open kommer vi att bjuda in husbil-
sägare till en tävling på Vadstena Golfklubb den 27:e maj. 
Tävlingen som är kostnadsfri för spelarna gäller ägare av 
husbil från Bürstner, Carado, Hymer och Laika. Vi har re-
dan nu en rad samarbetspartners i eventet. Bland annat Wasa 
kredit, GE Capital, Ecster, Fiat Professional, FCA bank samt 
magasinet ”Husbil och husvagn på väg”.

Det kommer även att utses klubbmästare för Bürstnerhus-
bilsclub.

Observera att spel i tävlingen endast erbjuds husbilsägare 
och att anmälan bara kan ske via avsedd hemsida www.ehg-

open.se Max 2 spelare / husbil, först till kvarn gäller. Mer 
info på hemsidan.

Med vänlig hälsning

Fredrik Uhlin
Marketing manager
ERWIN HYMER GROUP SVERIGE
Kabelv. 2 I S-703 75 Örebro I Sweden
 T  +46 (0)19 767 33 20
 M +46 (0)19 767 33 22
 E fredrik.uhlin@erwinhymergroup.com
 W www.erwinhymergroup.com

STUDIERESA KEHL 28-30 juni 2016
Ankomst till campingen i Kehl den 28/6. På kvällen välkomnande och samkväm. 
Program för 29-30/6 står Burstner för och kommer senare.

Sista anmälningsdag är 7/6 och då ska även anmälningsavgiften vara betald!

Vi brukar bo på campingen i Kehl. Där var och en betalar campingavgiften själva. Dom som inte 
har varit med tidigare har förtur. Avgiften, som gäller gemensam middag på campingen, är inte 
fastställd ännu. Vi återkommer med detta också.

Medlem skall ha varit medlem i minst två år eller inte varit med på något fabriksbesök de se-
naste åtta åren. Max 20 bilar.

Vid fler än 20 anmälda bilar upprättar vi en reserv lista om någon anmäld hoppar av då råder 
tur ordning.
Vid färre än 20 anmälda fyller vi upp med sådana som varit på fabriksbesök inom åtta år då 
råder tur ordning deltager år först 2010 där efter 2012  där efter 2014.

Arrangörer: 289 Kerstin o Göran Molander 0413-542166 (säkrast eftermiddagar )
300 Stina o Jürg Grissemann.

ELMIA 7-11 September 2016
Mässan är 7-11 september 2016.
Det finns 50 platser och först till kvarn gäller OBS ej el
om ni vill stå bredvid varandra måste ni komma samtidigt.
Anmälan och er ankomstdag anmäls till Stig Högberg på tel. 0733-63 24 74
OBS! endast telefonanmälan
Alla som står på kampen skall stå i klubbens monter någon gång under mässan

Pris 2016 blir 900:- insättes på klubbens Bankgiro 564-8308 Snarast.

Fredagen 20 maj ställer vi in vår GPS till Mantorp och Forsbergs Fritidscenter
( Fd. ÖC )   WGS 84   N58.21.607  E015.17.180        WGS Dec. N58.36010  E015.28630

Där skall vi ha årets första träff. Programmet blir som vanligt, mycket prat och trevlig samvaro samt 
mellan varven lite mat. Vi som håller i det viktigaste blir 434 Tord och Margareta Sjöberg, 751 Kurt och 
Marianne Blixt samt 948 Göran och Gun-Britt Åström.
Kostnad 350:- per person (700:- bil med 2 personer) skall var insatt på Klubbens bankgiro 564-8308 
senast 30 April.

Preliminärt program

Fredag
12.00-17.00 inkörning och uppställning. Forsbergs Bil med tillbehör öppen för intresserade. 
Eftermiddagskaffe Kl 15.00

18.00 Knytis. Grill finns för de som önskar ( Lotteri )

Lördag 
10.00 Medlemsmöte.

11.00 Information från olika leverantörer ( Bl.a. Forsbergs Bil )

12.00 Egen Lunch.

13.00 Olika teknikfrågor. ( Skatter, Vikter, GPS navigation, Ledlampor,  Gasolförbrukning m.m.)

18.00 Gemensam Buffé.

Söndag  
10 Tipspromenad.

11 Kaffe och fralla till avslutning, Valfri tid för hemfärd.

Har ni några teknikfrågor som vi skall ta upp på teknikdelen hör gärna av Er till någon av oss arrangörer 
så försöker vi lösa detta.

ANMÄLAN:
Vi räknar med att max 50 bilar kan delta så vänta inte för länge med att anmäla.
Anmälan till Kurt Blixt e-post kme.blixt@telia.com eller tel. 070 353 0546 senast 30 April.
Parkering kommer att ske runt butiken. OBS. Elanslutning samt toatömning saknas.
Några enstaka elplatser kan vid särskilda behov ordnas.

Information om deltagare och programinnehåll kommer fortlöpande att uppdateras på hemsidan samt 
på facebook.
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Den 26 – 28 februari arrangerades Danmarks stora 
fritidsmässa, Ferie For Alle, i Herning. Roland och 
Maud (134) hade ordnat en träff där tillsammans med 
deras danska vänner Knud och Doris. Mässan är stör-
re än Elmia men har inte så många husbilar men de-
sto mer resmål, campingar och tillbehör. Vi var sex 
ekipage som hörsammat inbjudan och anlände till 
mässcampen på torsdag (den 25). Knud hade som 
vanligt ordnat bra platser, bara 200 meter från entrén, 
där vi stod samlade.
 Fredagen ägnade jag åt att titta på Bürstner husbilar 
och –vagnar och prata med Dansk Bürstnerklub som 
bildades på Ronäs Strand Camping vid Middelfart den 
12 september 2009. Jag talade med flera i dess styrel-
se och med formand (ordförande) Tonny Rasmussen i 
synnerhet. Det var riktigt roligt att utbyta erfarenheter 
med honom. Bara man förstår vad de säger. Men med 
teckenspråk, axelryckningar, huvudskakningar –nick-
ningar gjorde vi oss förstådda, tror jag.

Lite spansk influens så här på vårenHerning 2016

 På eftermiddagen bjöd Sture och Marianne (466) 
på grillad korv och bröd. Det var gott att få lite fast 
föda i sig efter all provsmakning inne på mässan.
 Lördagen ägnades åt resmål. Visit Sverige var med 
på mässan och gjorde PR för flera utflyktsmål, framför 

allt i Skåne, Halland, Bohuslän och Småland. Vi fick 
flera rabattkuponger på övernattningar på swecamp 
samt vann ett presentkort på två nätter i 4-bäddsstuga 
på Stocken Camping i Ellös. Och vi som har husbil! 
Dessutom samlade jag på mig en hel bärkasse med 
broschyrer från spanska solkusten.

 På söndag morgon blev Ing-Marie (500) lycklig då 
hon hörde starens vackra vårsång och såg solen som 
sken från en klarblå himmel. Att det låg lite snö på 
marken gjorde inget för det hör ju våren till.
 Efter fotografering begav sig de flesta mot Grenå 
och färjan mot Varberg. Vid sjutiden, på kvällen, var 
vi åter i Sverige.

Dansk Bürstnerklubbs ordförande Tonny Rasmussen gjor-
de reklam för klubben på mässan.

Hela gänget samlat på söndagsmorgonen.

Knud och Doris med sin Bürstner Aviano i 684.

Grillmästare Sture serverade utsökta korvar.

 Det roligaste med resan var att se att Knud och 
Doris bytt bort sin gamla LMC husvagn och köpt en 
Bürstner husbil, autocamper på danska. När ni läser 
detta har han troligen gått med i världens bästa hus-
bilsklubb – Bürstner Husbils Club.

Kenneth Elfström 500

Nu är vi tillbaka i Spanien igen efter att ha firat jul 
och nyår samt en hel del födelsedagar för barnbarn 
hemma i Sverige.
 Här har våren kommit igång på allvar, fåglarna 
sjunger så lyckliga och träden börjar grönska.
 Vi befinner oss på camping La Bella Vista i Manilva 
som ligger cirka 25 km öster om Gibraltar.
 Vi har hyrt bil några dagar och åkt runt för att be-
kanta oss med omgivningarna, här finns en hel del 
så kallade vita städer som är berömda, som vi måste 
utforska. En av dem är Mijas som ligger bara några 
kilometer från Fuengirola. Det är en liten stad med 
trappor och branta slingrande gator. Om man inte or-
kar gå finns det möjlighet att åka runt i vagnar dragna 
av hästar eller åsnor.

 Massor av små mysiga barer och matställen där 
alla möjliga språk hörs talas.
 Turistiskt förstås men gränder och byggnader är ju 
genuina, det är ju ändå en gammal stad där vanliga 
spanjorer bor och lever.
 Staden ligger högt med fin utsikt över Medelhavet 
och kuststräckan, lite kyligare här uppe så tröja eller 
jacka behövdes.

699 Styggbo on tour
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Ännu en utflykt
En av de vita städerna i Andalusien som är mest om-
talad är nog Ronda. Staden ligger cirka tio mil från 
Malaga och på ungefär 800 meters höjd över havet. 
Vägen dit är bra men smal, stundtals brant och vind-
lande. Det blir lätt köer när tankbilar och andra större 
transporter ligger först, men det gör inget för vägen 
erbjuder undersköna vyer. Som högst ligger vägen 
på 1190 meter över havet och man börjar undra hur 
någon kan bosätta sig så avsides och till synes olän-
digt. Men skam den som tänkte så ska det visa sig, 
här uppe, på en platå, ligger en gammal fint bevarad 
stad bredvid en modern med runt 28000 innevånare. 
Här har funnits bebyggelse långt tillbaka i tiden, både 
rövare och banditer, araber och romare.

 Numera är staden välbesökt av turister från hela 
världen, cirka 75000 per dag enligt uppgifter vi fått,-
det finns gott om hotell, caféer, restauranger och till 
och med en campingplats, fast vi var glada att vi bara 
hade en liten hyrbil.

 Stan delas av en 150 meter djup ravin, Ravin Tajo 
del Ronda,som skär genom berget och är 68 meter 
bred som mest. Där nere i djupen rinner floden Gu-
adalevin som kommer från bergsmassivet Sierra de 
las Nieves med toppar runt 1900 meter. Tre broar bin-
der ihop stan och den mest berömda är Puente Nu-
evo som byggdes på slutet av 1780-talet. Under bron 
i hålor förvarades förr dödsdömda fångar, rymnings-
säkert! Att gå över bron och kika ner i ravinen gav ett 
oroligt sug i magen, häftigt!

 Här finns också en av Spaniens äldsta runda tjur-
fäktningsarenor, Plaza de Toros. Den byggdes 1758 
och varje år i september har man tjurfäktning här 
under tre dagar, biljetterna tar slut väldigt snabbt och 
på svarta marknaden kan man få betala upp till 1500 
euro för en bra sittplats. Strax bredvid arenan ligger 

en park, Jardines de Cuensa, där berömda tjurfäktare 
har fått minnesplattor i trottoaren i bästa Hollywoods-
til! Från parken har man en hisnande utsikt över om-
givningarna och den berömda bron.

Ja, det var en mäktig utflykt vi i 699 Styggbo gjorde!

699 Styggbo on tour

Hjälp Maria hjälpa!
Det hela började med att jag läste en artikel i vår lokaltidning Mellanskåne. Där berättade Maria 
och hennes dotter att de samlade in kapsyler från typ ölburkar. Hon berättade hur hon sett att 
tuqtuq-förare i Thailand samlade dessa kapsyler. Hon fick då reda på att av kapsylernas alumi-
nium tillverkade man proteser. 1 kg kapsyler blir det 3 st. proteser till fattiga i landet. Hon beslöt 
att försöka hjälpa till. Ni kan läsa om Maria på nätet under ”mellanskåne.lokaltidningen.se/
marias-kapsyler”. Hon finns också på Facebook under ”Burk-kapsylen”.  
 
Jag tyckte att det var en bra idé och beslöt att jag skulle försöka hjälpa till. Jag har engagerat vän-
ner och bekanta. Jag har också vid ett tillfälle vädjat till medlemmar i klubben att spara kapsyler 
och ge till mig. Jag ser sedan till att Maria får dem. 

Nu kommer en ny vädjan från mig. Samla dessa!

Tag bort ljusvekehållaren! Det är också bra om det inte finns 
rester av ljusmassa i den men Maria får hjälp, av Daglig 
verksamhet i Eslöv, att ta bort ljusmassan om ni inte fixar det.

Tänk med hjärtat!
Tack på förhand.
Kerstin i bil 289
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Nu åker vi mot sol, bad och hav
Iår är vi tveksamma om vi ska åka iväg till Spanien. 
Detta beror på att Sonjas pappa är svårt sjuk. Men vi 
måste åka säger han, vi ska inte ställa in någon resa. 
Vi gör som han säger, för  han är väldigt bestämd på 
den punkten. Han har själv älskat att resa i hela sitt 
vuxna liv.
 Lördag 5/9 kl 18:30 lämnar vi vårt hem för att åka 
söderut mot sol, bad och hav.
 Regnet piskar mot rutan, torkarna jobbar frene-
tiskt för att torka bort de stora regndropparna.
 Verkar som hösten redan är på väg. Skönt att åka 
mot varmare breddgrader.
 Efter en natt på Brahehus parkering far vi vidare 
på söndagsmorgonen, E4.an mot Helsingborg. På ra-
dion går de ut med en klass 1 varning i regnoväder. Fy 
sjutton!!!!
 Vättern är mörk med vågor som bildar höga vita 
gäss. Det blåser rejält och husbilen ruskar så där la-
gom läskigt. 
 På Elmia området i Jönköping är det nästan tomt 
och ödsligt. Men om bara några dagar kommer det 
att fyllas upp med många fina fordon för miljontals 
kronor. Då är det dags för årets Elmia mässa.
 Vid Hörle rastplats är det dags för lunch. Därefter 
vill jag köra denna nya Argos för första gången. Det 
går bra, bara att köra rakt fram på E4:an i 15 mil. Björn 
nervös? Kanske!
 Dagens mål är att 16:30 åka med TT-Lines från 
Trelleborg. Blåser och det gungar lite. Efter 9 timmar 
ombord landar vi i Travemünde mitt i natten. Vi åker 
till Heiligenhafen och ställer oss på Wohmen mobil 
platz vid den lilla insjön mitt i staden. Klockan är 
02:30. Kylskåpet! Va, nu då, det varnar av någon an-
ledning. Efter en hel del huvudbry och koll i instruk-
tioner så kommer vi på vad som är fel. Skönt, inget 
allvarligt! 
 Vaknar kl 8 av vägarbetare som är i full gång och 
solen strålar, härligt. Handlar lite goda drycker för att 
sedan åka till Lübeck där Dekra har sitt kontor, vi ska 
hämta ut ett miljömärke som ska sitta på framrutan. 
Men va f-n, ett stenskott mitt i synfältet på förarsidan. 
Björn stannar och sätter en tejpbit över stenskottet, 
för att det förhoppningsvis inte ska komma in fukt. 
 Väg 1 mot Hamburg, trafiken flyter på och vips har 
vi passerat denna stora stad. E22 mot Bremen för att 
sedan åka vidare till Camp Marina ställplatz i Greven. 
Toppen ställe. Käkar snitzel och somnar tidigt. ”Ål-
dern tar ut sin rätt.” För trötta är vi.
 På morgonen köper vi färskt bröd i ett bageri, för 
att senare kunna göra mackor i apparat.

 Ut på A1/E37, v43, 474, 525 mot Winterswijk i NL. 
Ska göra ett besök i varuhuset Obelink. Här finns allt 
i campingväg och mycket annat som hör friluftslivet 
till.
 Regn, regn och åter regn. Nu har vi shoppat lite på 
Obelink. Jag köpte mig en skön lila fleecejacka. Myck-
et folk och man får tillomed ta med sig hunden in.
 Nu ska vi ta oss till Moseldalen. Hamnar i en ned-
försbacke som har 12% lutning, hej vad det går.
 Övernattningen blir i Zell. Hela Moseldalen ser ut 
som ett lapptäcke i grönt och sandfärgade rutor. På 
flera platser förberedds det med stora tält inför vinfes-
tivaler. Charmiga hus kantar gatorna genom de små 
städerna.
 Nästan i slutet av Moseldalen blir vi stoppade av 
tysk polis. Björn får visa körkortet + att de ville se re-
gistreringsbeviset. Undrar om det förstod vad som 
stod i det. Vårt reg.nr är ESB och därför har vi döpt 
bilen till Elsbeth. Det här är första gången vi blivit 
stoppade i husbil. Men allt gick bra och de önskade 
oss fortsatt trevlig semester. Tack! 
 Tankdags i Luxemburg. Dieselkostnad 0,997eu/l 
får i 92 l. Nästa stopp favorit i repris Pont-a-Moussen i 
Frankrike. Vi har tur samma plats ledig som vi stått på 
varje gång. Pris 9.50 eu all inklusive. Det är nu sol och 
+21 ute och vi bara njuter av det fina vädret. Vi träffar 
några svenskar här som har 2 små hundar, varav den 
ena heter Sonja. ( Det var ju rart).
 10/9 kommer vi iväg 8:30, kör mot Nancy, Epinal, 
Besancon. Bra väg! En rovfågel seglar förbi precis 
framför bilen. Tur att den klarade sig. Ser i backspe-
geln hur den flyger vidare mot nya jaktmarker.
 V N57 för oss framåt. Vilka vyer! Åker mot Besan-
con N83 Lons-le-Sauinier. Kör genom ett stort vindi-
strikt i ett öppet milslångt landskap åt båda håll om 
vägen. Fantastiskt! V 1083 mot Bourg en Bresse in på 
D28 en smal trist väg med stora majsodlingar, små 
hus. Hamnar i en återvändsgränd. Bara att vända 
och se glad ut. Därefter D933. S:T AMOUR söder om 
Macon hamnar vi i kärlekens tecken. Domaine de la 
Bouroniére Fleurie. Här finner vi den ställplatz som vi 
programmerat in. 
 Det finns 4 platser och den ligger i en vingård. Så 
vackert belägen med dalen nedanför. Tar en prome-
nad. Möter frun som välkomnar oss. Frågar om vi vill 
se vintillverkningen här hos dem. Naturligtvis vill vi 
det. Mannen visar och berättar, på engelska som tur 
är. Därefter vinprovning av deras viner. De exporterar 
till 10 länder. Ej till Sverige för att skatten där är för 
hög. Synd, det är fina viner 12 eu/flaska. Vi köpte någ-

ra flaskor. Bl.a mousserande vitt vin som vi ska ha på 
vår 40 års bröllopsdag i mars 2016. Här finns också 
en Labrador tik som har 4 helt ljuvlig valpar. Kvällen/
natten bjuder på en otrolig stjärnhimmel som gnist-
rar som diamanter och alla ljus i vingårdarna runt om-
kring i dalen. Så romantiskt! Tack för besöket! Mycket 
trevligt! Kul att hitta sådana här platser bara genom att 
kolla i ställplatzboken.
 Kör mot Lyon, tankar 1,14eu/l utanför Anse. Färden 
fortsätter mot Valence, Nimes, Ales. Nu har Gps:en 
fått fnatt den tar oss uppåt på en smal kurvig väg med 
en otrolig utsikt ner över dalen där små byar ligger. 
Fy sjutton, vilken väg!  D131 Mons bynamn högst upp 
Mejannes (Ales) VEZENOBRES. Till slut Montpellier. 
Övernattar i Narbonne Plage ställplatz.
 12/9 passerar vi gränsen F/E. Som vanligt i La Pert-
hus möts vi av poliser med k-pistar och blåljus.
 Även i La Jonquera är det många poliser och polis-
kontroller. De vinkar förbi oss. Skönt!
 Nu ska vi ta oss till Barcelona via v N11 det går hur 
enkelt som helst. Kör efter kusten upp och nerför, vil-
ken underbar väg. Havet skimrar så vackert i solens 
sken. Camping i Sitges 19eu/dygn. Det går gratisbus-
sar in till Barcelona om man vill göra ett besök där. 
Natten bjuder på regn. Vi startar tidigt för nu vill vi 
komma fram till Peniscola. Har tur det finns stora 

platser lediga på camping El Eden vi väljer 141. Fr.o.m 
idag börjar ACSI kortet lågpris/dygn att gälla.
 Våra vänner från Munkedal dyker upp i mitten av 
veckan. Kul! Hela veckan har det varit aktiviteter av 
olika slag. Det är Festes Patronals 2015 Peniscola. På 
fredagen är det Tjurrusning i Gamla Stan. Lite läskigt 
är det när de hetsar dessa tjurar/kvigor, men det an-
vänds inga svärd eller så. Bara skynken och folk som 
vill bli jagade. Till helgen är det festivalavslutning här 
i Peniscola. Det är 3:dje gången som vi ser paraden. 
Härligt att se alla dessa vackra kreationer samt att 
uppleva denna festivalstämning. Hela Peniscolas ga-
tor är fulla av glada människor. Alltsammans avslutas 
med ett dundrande fyrverkeri.
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 Dagarna flyter på. Vi har investerat i nya elcyklar. 
Naturligtvis av märket Mustang, de är svarta med 
grön rand. Supersnygga! Men vad händer! Jo, Björns 
cykeldator lägger av. Alltså den som ser till att motorn 
fungerar. Tur är att det går att använda cykeln ändå. 
Men det var ju inte det som var tanken, när vi köpte 
dessa Mustanger. Men efter 14 dagar har firman skick-
at ner en ny dator och motorn fungerar igen. Toppen, 
nu kör vi!
 Som vanligt är det marknad i Peniscola och Beni-
carlo, dem måste man ju besöka. Vi cyklar varje dag. 
Vi tänkte mata fiskar i en av åarna som flyter här. Stan-
nar på bron och kastar i brödsmulor. Kul när fiskarna 
kommer i stora stim och riktigt trängs bland smulor-
na. Vad kommer fram ur vassen? Jo, 6 stycken vatten-
sköldpaddor. Häftigt, det har vi aldrig sett förut.

 Vårt ”gäng” från förra året som kommer från Nora 
och Örebro har nu kommit hit till Peniscola, så nu 
känner vi oss trygga. Det händer en hel del här om-
kring. Uppe i gamla stan byggs det upp kulisser, för 
där ska det bli filminspelning inför kommande tv 
serie Game of  Thrones. Utanför camping i ett stort 
tält finns rekvisitan till serien. Vi bor alldeles intill fot-
bollsplanen där skådespelare och statister övar inför 
kommande inspelning. Spännande att se detta.

 Dagarna innan vi ska lämna denna plats är det ovä-
der med regn och kraftiga vindar. Stranden är inte sig 
lik efter vågornas intrång.
 1/10 ska vi åka vidare söderut. När vi lämnar Pe-
niscola möter vi ett 10-tal bilar som tillhör filmteamet. 
Vi åker till Oropesa del Mar och checkar in på Torre 
la Sal 2, vi har hittat en bra plats. Tyvärr Argosen får 
inte rum, bara att leta på en annan plats. Där får vi 
stå lite snett men det får duga. Alla stora platser var 
upptagna. En fin camping bara ett stenkast från havet. 
Bra cykel/gångbanor efter stranden. Därefter fortsät-
ter vi till Oliva camping Kiko Park. Här trivs vi, har 
varit här flera gånger. Solen skiner för första gången 
på flera dagar. Även en del av ”gänget” kommer hit. 
6/10 fyller jag (Sonja) år och då blir det cykelutflykt 
med svenska flaggan på cykelkorgen. Vi cyklar genom 
apelsinlundar för att slutligen hamna i Mira Mar Gan-
dia där vi träffar svenskar. Kul! 
 De berättar att området här kallas för Lilla Madrid 
för hit kommer flera hundra tusen Madridbor under 
högsäsongen. Skönt att man inte är här då, för då är 
stranden full av folk. Eftermiddagen ett bad i havet 
och vi bjuder på jordgubbstårta + kaffe. Björn och jag 
har hittat ett ställe som vi vill visa de andra. Nästa dag 
bestämmer vi att göra en ny cykelutflykt med ”gäng-
et”. På med hjälmar och västar. Björn kör först, lagom 
som vi kommer fram till överraskningen så öppnar 
sig himlen, en rejäl skur får vi över oss. Nästa miss 
puben ”Placebo” som ligger mitt i ingenstans men 
nära till strand och hav. Har stängt på torsdagar. Tur, 
vi hittar en terrass (ingen hemma) där vi får ta skydd 
från regnet. Så blev det med vårt hemliga utflyktsmål. 
Blöta men på bra humör är det bara att fara iväg till 
campingen och torka. Kvällen avslutar vi på restau-
rangen intill. En i gänget beställer in Young Hake, 
han fick in 4 hela gråa fiskar på talriken. Fy de såg/var 
inte goda! 
 Dags att fortsätta vår resa, nu till Benidorm cam-
ping Villa Sol där 699 Britt och L-G (Styggbo) är och 
har bokat plats till oss. Bra, nära till centrum och 
marknaden. Flanerar med 699 längs strandpromena-

den, gamla stan. Ser flera vackra brudpar. Firat Spa-
niens nationaldag 12 oktober. Shoppat på marknaden 
onsdag+söndag. 699 far vidare. Vi cyklar till Albir och 
till Hotel La Colina och äter räkmacka. Samma ägare 
som har campingen La Colina. Spanjor som är gift 
med en svenska. Mycket trevligt! Efter att det åskat 
och regnat en hel dag åker vi vidare. Passerar Santa 
Pola och de stora vita salthögarna. Flamingos njuter 
av salta fotbad i de stora saltsjöarna som breder ut sig 
på båda sidor av N 332.
 15-18/10 står vi på ställplatz San Fuligensio, Guar-
damar. Bra plats men långt till stranden.
 18/10 åker vi till Lo Monte i Pilar de la Horadada 
där 699 Styggbo har byggt upp sitt ”place” och vi byg-
ger upp vårt. 20/10 får vi ett glatt besök av nr 1257 
Inga och Lars Lindström från Torsång. Så roligt! Vi 
umgås, badar, spelar boule mm.
 Björn och jag hämtar vår hyrbil en liten söt vit Pan-
da. Åker till Torrevieja och letar upp lägenheten som 
vår äldsta dotter med familj ska bo i när de kommer 
om några dagar. Tyvärr är inte vädret det bästa, lite 
svalt. 
 Resten av ”gänget” har åkt till Bouevo camping i 
Mazaron. Styggbo och vi ska ta hyrbilen och åka dit. Vi 
måste ju hälsa på dem. Stor camping nära havet men 
med stenig strand.
 23/10 kommer vår familj. Nu ska vi umgås med 
dem och göra en del utflykter. Vi har alla väder som 
kan tänkas utom snö. Synd, men vi hade det bra ändå. 
29/10 tar vi sista doppet i medelhavet för iår. Lite svalt 
var det endast +21.
 När de åkt hem packar vi hastigt ihop. Vi har fått 
bud om att Sonjas pappa inte har långt kvar här på 

jorden. Vi kör betalvägar för att snabbt komma hem. 
Efter vägen skördas apelsiner och de lyser härligt gula 
precis som kantareller i höstsolen. Detta är mellan 
Alicante-Valecia. Passerar stora kaktusar med röda 
frukter och som påminner om Musse Pigg. Santa 
Susanna Los Repos övernattning. I Frankrike kör vi  
A75.  Hittar en liten ställplatz i La Chapelle-Laurent i 
distrikt Auvergne. Vi lämnar denna fina plats en tidig 
höstmorgon, solig, och sval och frisk luft. Även skri-
ande åsnor, kossor, får, djupa dalar, höga berg, sling-
rande väg och träden som är höstfärgade förgyller 
denna vackra morgon. Åker förbi St Pourcain sur-Sio-
ule här finns en bra ställplatz, tips från 699. Nu kör vi 
in i dimman och dagens mål är Pont-a-Moussen. Föl-
jande dag gråmulet och fortsatt dimmigt. Strax innan 
Luxemburg hamnar vi i en lång bilkö som sakta glider 
fram, 3 filer ska bli till 1 fil.  Nästa stopp blir i Holdorf 
ca 8 mil söder om Bremen, fin plats men inget öppet 
just nu. Kylig morgon –2. Brr, på med jeansen, det var 
länge sedan. Grossenbrode blir nästa stopp. Nu tar vi 
färjan Puttgarden/Rödby sen Helsingör/Helsingborg. 
4/11 kör vi in på svensk mark samtidigt som det är 
Solstorm på himlen och som stoppade flygtrafiken i 1 
timme hör vi på radion. 
 5 dygn efter start är vi hemma. Och vi fick drygt 14 
dagar tillsammans med pappa innan han somnade in.  

Kom ihåg att kramas ofta!
Kör försiktigt! Vi ses säkert på någon plats någon-
stans!

Kram 369 Sonja och Björn

Vinnare korsord 4-15
Peter Wetterfors, Rimforsa (1528)

Det fanns en klurig fråga som löd: Skåneort. Sex bokstäver. Rätt svar är Everöd. En del har svarat Eberöd, 
men det är danskt och stavas Ebberød. 
Mest känd från filmen ”Ebberöds Bank”. Den ligger mitt emellan Helsingör – Köpenhamn. Det finns 
också en ort som heter Veberöd men det är sju bokstäver.
Dessutom har Benny och Monika bytt bil så han är inte klubbens trubadur längre. Men han spelar bra  
-  ändå.

Vinnare korsord 1-16.
Ingemar Westman, Sollentuna (1389)

Båda vinner varsin Trisslott!
Kenneth 500
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Besök gärna in på vår hemsida för att ta del av den senaste informationen:

www.burstnerhusbilsclub.se


