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

Bankgirokonto: 564-8308

Ansvarig utgivare:
Pälle Bergfoth (199),  
Konserthusgatan 9 B,  578 31 Aneby, 
tel. 070-330 73 69,  e-post: 199pelle@gmail.com 

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

www.burstnerhusbilsclub.se

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

Vice ordförande AU
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
230 Ingela Olson Egelin  070-759 29 43
E-post: beng.ingela@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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Pälles spalt

Så är det åter dags att skriva ihop några synpunkter till 
en ledare. Vi har för inte så längesedan varit med om 
Elmiamässan. Där fick vi stå i Bürstnermontern och 
tala väl med stora ord att alla som har en Husbil från 
Bürstner får var med i ”Världens bästa Husbilsclub”. 
Det var ett tjugotal som tyckte det och vi är snart över 
400 medlemmar.

2017 firar klubben 20 år och hur det skall firas vet vi 
ej ännu, men det borde bli med pukor o trumpeter. 
Det kommer mera info om det. Det borde vara så att 
träffarna under året skall spegla firandet. Ni kan läsa 

KRÄMIG PASTA MED KYCKLING, KANTARELLER OCH BROCCOLI

450 g Kycklinglårfilé
250 g Kantareller
2 msk Arlas Smör-Rapsolja
200 g Broccolibuketter
1-2 pressade vitlöksklyftor
1 msk Dijonsenap
3 dl Arla-Kökets syrade grädde 30% (OBS alldeles ny sort Jättegod)
1/2 dl hackad färsk Timjan

Koka pastan enligt anvisning på förpackningen.
Strimla Kycklingen.
Rensa o dela kantarellerna i mindre bitar.
Fräs kycklingen i Smör-Rapsolja ca 3 min.
Tillsätt kantarellerna och stek ytterligare ca 2 min.
Tillsätt broccoli, vitlök och senap.
Salta o peppra.
Häll på Syrad grädde låt koka ihop ca 3 min.
Vänd ner pastan i stekpannan, strö över hackad timjan o servera.

Smaklig måltid!

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

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

i tidningen om träffarna och mera info kommer. Vi 
vet idag att Teknikträffen blir i Backamo samt att Sen-
sommarträff  med Klubbmästerskap blir i Säter.

Vi vet att det går jättebra att bo i en Bürstner. Den 
sjätte april 2017 har Irma o jag bott i vår bil i sex år 
oavbrutet. Det går jättebra.

Min vana trogen så är det med även denna gång ett 
recept. Det är Arla som bidragit med Krämig Pasta 
med Kyckling, Kantareller o Broccoli. Enda skillnaden 
är att jag tog 2 klyftor vitlök i sället för 1.

199 Pälle Bergfoth

Hej alla medlemmar i Världens bästa Husbilsklubb.
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19:e årsmötet den 10 september 2016
Så var det dags igen för ett årsmöte. Vi samlades inte 
som vanligt i den aulaliknande lokalen som vi tidigare 
år varit i. Den nya lokalen var helt OK. Den var inte 
så stor men alla fick plats. Det fanns lediga stolar om 
flera hade velat komma.
 Mötet öppnades av Pälle. Genom att man prickat 
av alla när de kom var röstlängden redan klar. Den 
godkändes. Eftersom kallelsen till årsmötet varit in-
fört i Rullan nr 6 i år så fann mötet att den varit stad-
geenligt utlyst.
 Sedan blev det val av presidium. Till ordförande 
valdes Hans-Olov Wieweg (634). Till sekreterare val-
des Torsten Lindberg (695). Till justeringsman tillika 
rösträknare valdes Åke Hedlund (1249). Pressreferent 
blev Kerstin Molander (298).

 Eftersom verksamhetsberättelsen varit publicerad 
i Rullan så tyckte mötet att det inte var nödvändigt att 
läsa upp den.
 Redovisningen av föreningens ekonomi för verk-
samhetsåret samt fastställande av resultat och balans-
räkningen lämnades utan att någon hade invändning-
ar. Bertil Käll (363) läste upp revisionsberättelsen som  
godkände kassörens arbete. Styrelsen beviljades an-
svarsfrihet.
 I föreningen erhåller ingen arvoden eller trakta-
menten. De som har kostnader för resor i samband 
med ärenden för föreningen får samma reseersätt-
ning som innan.
 Det fanns inga bordlagda frågor. Inga förslag från 
styrelsen heller. Det hade inte heller kommit in någ-
ra motioner. Ordförande tyckte att det inte var så bra. 
Han tyckte att vi skulle skärpa oss till nästa årsmöte 
och komma in med motioner. Innan de sista mars ska 
dessa vara inkomna. Vi har god tid på oss att fundera.
 När vi kom till punkten medlemsavgift för kom-
mande år fanns det flera förslag. Alla vet att förening-
ens ekonomi har blivit ansträngd sedan Bürstner Sve-
rige slutat sponsra oss genom att betala kostnaderna 

för tältet på ELMIA. Det har varit mycket pengar som 
vi nu själva får stå för. Därför var det inte förvånande 
att det var 2 förslag som förordade en höjning av med-
lemsavgiften. Förslagen var 400:- respektive 340:-. 
Det blev röstning om saken och det  hela mynnade 
i att medlemsavgiften skulle förbli 300:-. Det var väl 
egentligen ingen som tyckte att samtliga medlemmar 
skulle betala för det som ett fåtal har möjlighet att ut-
nyttja på ELMIA. 
 I samband med den ekonomiska diskussionen 
steg Jörgen Fornander in. Han kunde inte lova några 
pengar från Bürstner nästa år. För att vi skulle förstå 
vilka summor det handlade om så var kostnaderna 
för marken där tältet står 60.000:-. Tältet kostade i 
år 25.000:-. Däremot kom han med ett konstitutivt 
förslag. Det förkommer att vissa märkesklubbar hjäl-
per till att bygga montrarna på mässan. Jörgen  anlitar 
hantverkare för montering och rivning av Bürstners 
montern. Om vi ställde upp med folk så kunde vi få de 
pengarna istället. Ja! Varför inte?

 När vi ändå var inne på ekonomin så beslöt mötet 
att styrelsen skulle tillsätt en grupp som ska försöka 
värva sponsorer. Det hindrar ju inte att vi medlemmar 
som har förslag tar kontakt med styrelsen. Många 
bäckar små......
 Någon klok människa har sagt att det är svårt att 
sia, särskilt om framtiden. Vi fick i alla fall ett förslag 
till budget. Sorgligt nog visade den ett underskott på 
30.000:-. Klubben kan klara av det underskottet nästa 
år så budgeten godkändes. På sikt är det ohållbart.
 När man skulle besluta om antalet ledamöter i sty-
relsen lades förslag fram om att styrelsen skulle mins-
kas med en ledamot. Styrelsen ska nu ha 8 ledamöter 
plus ordförande. Revisorer och revisorssuppleant ska 
vara oförändrat.
 Så var det dags för valberedningen att lägga fram 
sitt förslag till styrelse för nästa verksamhetsår. Det 

Årsmötesförhandlingar.

Jörgen Fornander, Bürstner Sverige.
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blev omval av Pär Bergfot till ordförande för ett år. 
Torsten Lindberg (695), Roger Jacobsson (12179 och 
Kennet Malm (1269) är valda till 2017. Stig Högberg 
(283), Marianne Schewenius (466), Kenneth Elfström 
(500) samt Katarina Svensson (1386) omvaldes för 2 
år. En ledamot som hade ett år kvar har avgått. Det 
innebar att att det blev fyllnadsval på 1 år av Ingela 
Olsson Engelin (230). Revisorer och revisorssupple-
anter väljs så 1 år. Det blev omval av Lisbeth Grund-
ström (1340) och nyval av Inger Sjöberg (1115) som 
revisorer. Som revisorssuppleant omvaldes Bertil Käll 
(363).
 Övriga val kom sedan. Stig Högberg (283) blev 
ansvarig för ELMIA-campen 2017. Som materialför-
valtare kvarstår Göran Åström (948) ett år. Kurt Blixt 
(751) omvaldes för 2 år. 
 Christina Strömberg (1415) har 1 år kvar i valbered-
ningen. Karl-Erik Eliasson (1186) har 2 år kvar. Den 
3:e platsen var vakant. Mötet valde Sture Schewenius 
på 3 år.

 Det beslutades sedan att nästa årsmöte skulle hål-
las i samband med ELMIA nästa år som vanligt på 
lördagen klockan 10.
 Så kom vi till mötets sista punkt övriga frågor. Här 
tog man upp problem med verkstäderna. Det är svårt 
att få komma till snabbt. Här steg Jörgen Fornander 
in igen. Han talade om att han fortsatt jobbar med 
att få flera verkstäder godkända. Han förklarade att 
verkstäderna hade en sned belastning över året. Som-
martid är det högtryck och på vintern är det inte så 
mycket att göra.  Han vädjade till oss att  försöka ha 
god framförhållning när det gällde ex. årlig service. 
Det var också  problem med att hitta tekniker som kan 
husbil. Försök har gjorts att starta en utbildning men 
det har misslyckats. Vi hoppas alla på en ljusnande 
framtid.
 Klockan 11.30 avslutades mötet och vi vandrade ut 
på mässan.

Vid tangenterna Bakom kameran
Kerstin Molander 289  Ing-Marie Elfström 500

Gästbesökande, spelande P-O Sjöberg. Årsmötet.

Nya styrelsen. Katarina, Stig, Marianne, Kenneth, Kenneth, Pälle, Roger, Torsten och Ingela.
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Elmia 2016
Elmia visa sig i år från sin absolut bästa sida både när det gäller vädret och försäljning.
När vi stängde mässan på söndagen kl 16, kunde jag räkna in 50 st kontrakt, vilket är 100% bättre än 
förra året!!!
 Och sedan mässan slutade och fram tills idag så har det fyllts på rejält med ytterligare kund orders, 
vilket är extremt kul och viktigt.
Detta visar vilket starkt modellprogram vi har och det såldes av inte mindre än 20 olika modeller på El-
mia mässan, vilket i sig är rekord även det.
 Mycket jobb återstår med hela den nya organisationen, och jag kommer under hösten att försöka 
kontraktera ytterligare auktoriserade verkstäder, för att kunna möta den enorma försäljningsökningen 
på ett så bra sätt som möjligt.
 Har Ni förslag på bra och duktiga serviceverkstäder som kan hantera bo delen, inte bara bildelen, så 
tar jag tacksamt emot tips.
 
Under november månad så kommer vi att hålla en eftermarknadsutbildning i Tyskland, för just våra 
aukt. verkstäder, samt följa upp det med en administrativ utbildning i Stockholm veckan därpå.
 Jag kan bara tacka Er alla, och då inte minst klubbens medlemmar för allt stöd och fortsatt förtroende 
för våra produkter, det värmer långt in i hjärtat.
 Hoppas att Ni alla nu får en fortsatt fin höst, och inte missar alla aktiviteter som våra återförsäljare 
har runt om i landet.
 Själv kommer jag nu att runda av september med en semestervecka på Mallorca.
Men snart är det full fart igen!
 
Bästa Bürstnerhälsningar!
Jörgen Fornander

Så var det dags igen. Årets stora husbilshändelse vän-
tade. Innan vi gav oss av funderade vi på hur det skul-
le bli i år. Mässan har utökats med en dag. Vi kom 
överens om att skippa onsdagen på mässan och bara 
anlända till samlingen i tältet på kvällen. Tältkvällarna 
vill vi ju inte gå miste om.

 Trots att mässan stängt var det lite kö när vi skull 
ta oss in på området men den försvann snabbt. Som 
vanligt mötes vi av leende kompisar. Vi fick sedvanlig 
påse med info. Bertil Käll såg till att vi kom på plats.

Det hände oss på Elmia 2016

Campen.
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 Eftersom vi kom ganska sent gick vi genast till täl-
tet. Där hade man redan börjat samlas. Det var inte så 
många som samlats den första kvällen. Det berodde 
nog på att det var flera som inte anlänt till campen 
ännu. Allt eftersom veckan led blev det fler och fler 
som kom till tältet på kvällen. På lördagen var det fullt. 
Då dök till och med ”förrädare” upp. Det var Sonja 
och PO som tittade in. Då blev det ” drag under galo-
scherna” när Uno och PO drog Gräsänklingblues. Det 
blev lite tomt när Sonja och PO lämnade klubben. De 
bytte bort sin Bürstner. När jag skriver det här kom jag 
på att Pälle har efterlyst underhållare till klubbträffar-
na. Det behöver inte vara typ eurovisionsfestivalstan-
dard. Det finns säkert medlemmar som underhåller 
den närmaste vänkretsen vid fester osv. Släpp in oss 
och visa vad ni kan så blir ni våra idoler.

 Den sista kvällen hade medlemmar skänkt priser 
till ett lotteri. Nu hände något som vi aldrig trodde 
skulle hända oss. Vi vann! Inte bara en gång utan 3 
gånger. Vi har inte varit så flitiga besökare vid vinst-
bordet  tidigare. De gångerna vi varit där kan nog 
räknas på ena handens fingrar. Nu vände turen. Fina 
priser fick vi med oss hem.

Första dagen på mässan stod vi i montern. Vi lyckades 
inte värva någon medlem. Det var för dåligt. De flesta 
som kom till oss var personer som ville ha broschyrer 
på Bürstnerbilar. Vi visade dem att de måste gå vida-
re. Hoppas att de andra som stod i montern lyckats 
bättre.
 Det tog både tid och på krafterna att gå runt och 
kolla i montrarna trots att vi bara kollade på husbi-
lar. Husvagn är ju inget alternativ för oss så klart. Vår 
bil börjar bli lite till åren. Det kanske är dags att byta 
tänkte vi. Därför var vi extra lyhörda i år. Så kom vi 
till en bil som i alla fall jag genast föll för. Vi fick ett 
pris på den. Som tur var ville försäljaren ha för mycket 
pengar mellan vid köp. Det blev ingen ny bil. När vi 
kom tillbaka till vår kära bil erfor vi att vi nog hade det 
himla bra i den. Det är lätt att falla för all grannlåten 
som visas. Så var det ju det där att om vi skulle bytt 
bil så skulle vi inte få vara med i klubben längre. Det 
hade varit sorgligt. Vi trivs så bra  med den så vi blir 
kvar nu.
 Det blev ingen bil. Men vi fick lätta på plånboken 
lite i alla fall. Vi fann en del saker som vi inte visste att 
vi behövde. Det är lustigt vad god marknadsföring kan 
göra. 
 Ganska tidigt på söndagsmorgonen gav vi oss av 
hemåt. Det hade varit 4 trevliga dagar. Det är ju förun-
derligt vad fort tiden går. Så snart vi väl tillbaka. Vi får 
se hur det blir då.

Vid tangenterna och bakom kameran
Kerstin 289

Solen var vår vän. Medlemmar i långa rader.

Två och en gitarr.
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Helgen den 20-22 maj ordnade Ku Tord och Marga-
reta Sjöberg (434), Kurt och Marianne Blixt (751) och 
Göran och Gun-Britt Åström (948) en mycket trivsam 
träff hos Forsbergs Fritidcenter i Mantorp.
 49 husbilar kom till träffen som blev mycket upp-
skattad av alla deltagarna.
 Platschefen Peter Östlund hälsade oss välkomna 
och berättade lite om Forsbergs ambitioner för an-
läggningen i Mantorp. Även Bürstners Sverige-chef 
Jörgen Fornander var närvarande.
 Forsbergs, som tagit över efter Östgöta Camping, 
hade fått en stor vattenläcka i de lokaler som vi skul-
le använda. Peter ordnade detta på ett strålande sätt. 
Han ”lånade” en lokal på andra sidan gatan som pas-
sade oss utmärkt.
 Vi hade besök av HG:s Skadecenter i Mantorp, 
auktoriserad Bürstnerverkstad, som svarade på oli-
ka tekniska frågor. De var även med ute på uppställ-
ningsplatsen och åtgärdade mindre fel. Även Anders 
Ekman från AE:s Husbil & Husvagnsservice i Linkö-
ping var där och svarade på frågor om Bürstner. Det 
han inte vet om Bürstner är inte värt att veta.
 Medlem 71, Jan-Åke Eriksson hade en mycket sak-
lig redogörelse om hur toaletten i en husbil fungerar 
och skall skötas. Det finns detaljer som man inte tänkt 
på tidigare.
 Sten-Åke Andersson (1165) visade en mycket bra 
”skärmbreddare” med stänkskydd för placering fram 
på halvintegrerade Fiatbilar från årsmodell 2007 och 
nyare.  Tillverkaren bor i Oskarhamnstrakten. Intres-
serade kan kontakta Sten-Åke eller undertecknad.
 En man från Mjölby-Skänninge turistbyrå, jag tror 
han hette Rosenqvist, informerade om olika sevärdhe-
ter och turistmål i kommunen.
 På lördagskvällen blev vi serverade en utsökt buffé.
Den smakade så bra, att man kunde tro att det var jag 
som hade gjort den. Som vanligt på våra träffar, drogs 
det en hel del mer eller mindre rumsrena historier.

Idé & Teknikträff i Mantorp

Skärmbreddare med stänkskydd.

 Efter poängpromenaden på söndag förmiddag, 
som vanns av 500 Ing-Marie Elfström Glamsjö, blev 
vi bjudna på kaffe och fralla innan vi skiljdes åt och 
åkte åt olika håll.

Kenneth Elfström 500
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Skärmbreddare med stänkskydd
Sören Ericson i Oskarshamn har tagit fram ett par 
skärmbreddare med stänkskydd fram till halvinte-
grerade Fiatbilar från årsmodell 2007 och nyare. 
”Skärmbreddarna” finns i åtta olika färger. 
Stänkskydden är svarta. 

Pris inklusive montering är kr 2500:-. 
Sörens telefonnummer är 0706 - 25 37 65.

Kenneth Elfström 500

Norrlandsresan 2016
Vår resa norrut börjar den 2 juni på kvällen. Vi åker 
till Biltemas ställplats i Borlänge. kl. 8 på fredagsmor-
gonen ska vi vara på Forsbergs och få några garan-
tijobb utförda. Efter ett antal timmar är vi klara för 
vidare resa. Tack, för hjälpen!
 Solen skiner! Väder och humör är på topp. Dagens 
stopp blir hemma hos 699 Britt o Lars-Göran i Stygg-
bo. Som alltid ett varmt mottagande. Kaffe med hem-
bakade bullar smakade gott. Själv har jag (Sonja) inte 
bakat bullar sen Björn fyllde 50 år och det är ju ett tag 
sen. 
 Vi får oss en härlig åktur i den senast köpta bilen. 
Ett riktigt vrålåk en Buick Centurion 1973 årsmodell 
och med största V8 motorn med många hästkrafter. 
Oj, Oj vilket härligt muller från V8:an!  Man kan säga 
vilket ”dollargrin”. Därefter bjuds vi på en god middag 
på verandan med en fantastisk utsikt över Mållången. 
I en av de stora granarna på tomten bor det Tornfal-
kar. De är lite skygga, vi får nöja oss med att de finns i 
granens grenverk.
 Under middagen avslöjar L-G en kommande över-
raskning, som vi får veta på lördagen. Tack för ikväll!
4 juni morgonen bjuder på fågelsång och sol, härligt! 
Klara o färdiga ska vi fara till dagens mål. Vi kör ut på 
R50 för att lite senare köra av mot Edsbyn och hamnar 
till slut på E45. Som sagt här finns gott om skog, som 
skiftar i grönskande färger. Smörblommor och mask-
rosor lyser gult utmed dikeskanterna. I Skattungbyn 
är det ett stort loppis, i en fin Dalaby. Passerar inlands-
banan för att slutligen checka in på Orsa camping. Här 
kommer överraskning. Ikväll ska vi se Kalle Moraeus 
och samtidigt är det tv inspelning som skall visas i 

höst. Artister som är med denna gång är Kebnekaise, 
Maria Hirazova, Alcazar och Lasse Holm. Häftigt att 
få vara publik i detta sammanhang. Kanske syns vi i tv 
rutan i höst. Det är trevligt med sådana här överrask-
ningar, Tack!
 Vaknar till en strålande morgon. Orsa Sjön ligger 
som en spegel. Nu drar vi ut på E45 mot Vilhelmina. 
Men först ska vi besöka några andra platser. Passerar 
fina fäbodar. De får mig att tänka tillbaka till början 
av 1960-talet då jag var sommarbarn på en fäbod i 
Rönnöfors ett antal mil från Nälden. Ett otroligt fint 
minne av två underbara sommarvistelser. Där fick vi 
ta hand om kor+kalvar, getter+killingar ja allt som 
man gör på en fäbodvall. 
 E45 kallas för Inlandsvägen och den börjar i Kare-
suando och slutar i Göteborg. Den är 1680 km lång. 
E45 fortsätter från Göteborg till Gela på Sicilien Italien 
och är totalt ca 4920 km lång.  Åker genom Tandsjö-
borg, här har Britt arbetat i skolan. Vi korsar inlands-
banan flera gånger under resan. Den går mellan Kris-
tinehamn i söder och Gällivare i norr. En sträcka av 
1288 km. Inlandsvägen korsar inlandsbanan 28 gång-
er mellan Mora och Gällivare. Nästa stopp blir i Sveg 
vi är törstiga och hungriga. Sibylla blir toppen! Gott? 
Ja! Kör vidare mot Vemdalen. Passerar Klövsjö och där 
kan man skymta lite snö uppe på fjället. ”Klövsjö = 
Sveriges vackraste by”. Ja, det kan vi hålla med om. 
Solen skiner varm och go men vinden är sval.
 En ren hoppar upp ur diket och sprang över vägen 
strax bakom oss. Mitt framför en Mc och en bilist. Tur 
att allt gick bra. Vi stannar i Åsarna en liten camping i 
skidåkar metropolen.
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 6 juni Björn fyller 66 år. Grattis!  Idag ska vi åka till 
Östersunds ställplats intill Storsjön och Frösön mitte-
mot. Jamtli ligger alldeles bredvid, där mycket folk fi-
rar Nationaldagen. Vi tar en promenad intill centrum. 
Shoppar lite innan vi besöker en restaurang och käkar 
en god födelsedagslunch. Sedan har vi en skön slap-
par tid i solen och i nattens ljus. 
 Åter en vacker morgon, Britt och jag tar stavarna 
och stavar oss runt och njuter av livet. Resan fortsätter 
uppåt i landet. En älg springer ut framför Styggbo. Allt 
gick bra. Tur att L-G trampade hårt på bromsen. Där-
efter står en ren och kollar på trafiken mitt på vägen. 
Kanske den nya trafikpolisen? Strax söder om Doro-
tea tar vi in på Flåsjöstrands camping en naturskön 
plats alldeles intill E45 och sjön. Under kvällens gång 
börjar det blåsa rejält, och det blir bara värre. Vinden 
är isande kall och vi får klä på oss långbyxor och tjock 
jacka, brr, brr. kl. 4 på morgonen är det endast +5. Här 
går solen ner kl. 23:21 och upp 02:21. Det hinner inte 
att bli mörkt. 
 8 juni idag ska vi åka till Dorotea och göra ett besök 
på Polarmuseet. Det är stängt, men vi har tur. En trev-
lig man öppnar för oss. Kul att se dessa gamla hus-
vagnar från 1968-1991. Vi får även en guidad tur inne 
på fabriken. Otrolig skillnad på 1968 årsmodell och 
2017.  Eftersom det är sekretess så avslöjar vi inget (de 
visas på Elmia mässan). Därefter stannar vi i Vilhel-
mina för att proviantera på ICA.
 Norrlandsresans mål är Kolgårdens camping där vi 
ska träffa många Bürstnervänner. Det är 33 st bilar. Vi 
anländer redan på onsdagen och flera med oss. Vi står 
alldeles intill Volgsjön och här är hur fint som helst. 
Trevliga campingvärdar i trevlig miljö. Här finns stu-
gor att hyra, bastu, restaurang, badtunnor ja allt man 
kan önska sig. Tyvärr blåser det väldigt kalla vindar. 
Men, men man får göra det bästa av situationen. Allt-
så inget bad!
Även på torsdagen har den kalla vinden oss i sitt 
grepp. Bara att ta på sig varma kläder. Fram på efter-
middagen rullar det in flera fina Bürstnerbilar. 
För att kunna bli lite varma, tänder 634 Hans bastun 
för de som vill basta. Det är endast +6 i vattnet, ingen 
vill bada! Varför?
Som tradition ska vi samlas i och avnjuta ärtsoppa 
med tillbehör eller annan mat för den som önskar, 
(var o en tar ju med sin egen mat). 20:00 tänder vi 
brasan i Lappkåtan på campingen. Torsten kokar 
kaffe över den öppna elden. Mysigt! Torsten berättar 
hur det går till när man gästar en bebodd kåta. Gäster 
går till vänster för där är gäst/vardagsrummet. I mit-
ten rakt fram är köket och till höger är sovrummet. 
Många valde att gå till sovrummet direkt. Kåtan är full 
av förväntansfulla medlemmar långt fram i den ljusa 
natten. En fantastiskt fin och trevlig kväll här uppe i 
Lappland. Vilhelmina som fram till år 1804 hette Vol-
gsjö men som då fick namnet Vilhelmina efter Gustav 
lV Adolfs gemål Drottning Fredrika, Dorotea, Vilhel-

Vy från Norgefarargården.

Trappstegsforsen.

Vacker miljö.

Norgefarargården.
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mina. Hon gav även namn åt två intill liggande kom-
muner.
 Tidig fredagsmorgon kommer lite regn och vin-
den avtar. På förmiddagen klämtar Torsten med sin 
bjällra, vi ska samlas för info inför denna träff. Norr-
landsgänget bjuder på Välkomstkaffe och med gott 
hembakat bröd. En info kasse med broschyrer om 
närområdet och 6 pack ägg från 1040 Lillians och 
Carl-Anders hönseri, Tack! Därefter tar några av oss 
en promenad till en gårdsbutik där vi handlar goda 
delikatesser. Vid 14-tiden kommer solen fram ur den 
gråa himlen. Vi relaxar och njuter av Lappland och 
alla Bürstnermedlemmar i Världens bästa husbils-
klubb. Alla har nu anlänt och även ett par gäster som 
har bytt bil en Frankia. P-O (numera Frankieboy) och 
Sonja Sjöberg.
 Kl. 19 ska vi träffas på Kolgårdens restaurang där 
66 st. miljonärer samlas för att umgås och äta mid-
dag. För det sägs att ska man åka på Norrlandsträff 
då måste man vara rik. Och det är vi ju. Vi är ju med 
i Bürstners husbilsklubb. En kort presentation från 
campingvärdarna Robert o Carina. De välkomnar oss 
och berättar att de byggt upp och drivit campingen i 
snart 25 år. 
 Kommunchef Karl-Johan Ottosson välkomnar oss 
till Vilhelmina och berättar om bygden.
 Därefter avnjuter vi en god middag. De nya med-
lemmarna får sina namnbrickor och varsin ros. Väl-
komna till Bürstnerklubben! Campingvärden bjuder 
på ”bävergäll”. Jag smakade inget för det luktade inte 
gott. Men 699 Britt o 1666 Erika delade på snapsen 
som var kvar. Hur hade era män det under resten av 
natten? Campingvärden bjuder de som vill på en flott-
färd från restaurangen till en av bryggorna på cam-
pingen, tack för en trevlig kväll. God Natt!!!!
 Vi samlas på morgonen utanför Bäckströms Buss 
med chaufför Henrik Bäckström och guiden Lennart 
Olsson som ska ta oss med på en rundtur. Det är flera 
av medlemmarna som har hundar så de åker tillsam-
mans efter bussen i några husbilar. 
 Vi åker Vildmarksvägen där vi passerar små sjö-
ar, myrar, grönskande skog och Malgomajsjön ligger 
spegelblank. Här växer dvärgbjörk och vridna björkar. 
Guiden berättar om allt vi passerar. Vi skymtar snö på 
fjälltopparna. Passerar odlingsgränsen (som är marke-
rad med en skylt) i byn Strömsnäs vid sjön Malgomaj. 
Där det är Samer på ena sidan och Nybyggare på den 
andra sidan. Alla samebyar har även ett samiskt namn 
t.ex. Strömsund/Straejmie.  Runt om ligger flera oli-
ka fjällkedjor som Klimpfjäll, Saxnäs, Borgafjäll mm. 
Om man vill kan man ”Fjällvandra med bil” för när 
man stiger ur bilen är man mitt i vildmarken. Vägen 
delar sig vid Marsfjället, Vildmarksvägen/Sagavägen. 
Vi fortsätter på den vilda vägen västerut från Stalons 
kraftverk som har en installerad effekt på 130 MW. 
En Francisturbin och utnyttjar en fallhöjd på 199 m. 
Här på tundran är det dålig växtlighet klena träd och 

Torstens Kåta.

Kåtan.

Vy från flotten.
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granar. Marsfjället är ett högfjällsområde där högsta 
toppen når 1589 m.ö.h. En känd författare Bernhard 
Nordh har skrivit många böcker om just livet här upp 
i fjällvärlden. Fikapaus vid Trappstegsforsen som är 
ett vattenfall formad till en trappa där Kultsjöns vatten 
kastas utför i imponerande kaskader. Ett fint ställe att 
fika på, här finns också en kiosk/café. Färden fortsät-
ter mot Stekenjokk. Snön ligger kvar längs Vildmarks-
vägens kanter och den öppnades den 4 juni i år. Vägen 
är en av Sveriges högst belägna vägar. Högsta punkten 
ligger 876 m.ö.h. där vi är nu. Vi går av bussen och 
känner på snön och kastar lite snöbollar och njuter av 
frisk luft. Härligt att känna på snön den 11 juni 2016. 
Chauffören vänder på en femöring på vägen. Bra 
gjort! I byn Saxnäs finns världens finaste utsikt enligt 
guiden. Det finns hjortron på fjället (tänk vaniljglass 
med varm hjortronsylt). Små vattenfall på fjället som 
kallas för brudslöjor. Många fållor där renarna delas 
upp, vissa går till slakt andra får vandra ut på fjället 
igen. På vissa platser här är det förbjudet att vistas i 
naturen p.g.a. fågeläggstjuvar. Björnar ska det finnas 
gott om och jag har en bredvid mig. Mjuk o go!
 Nästa stopp är Klimpfjäll Hotell där vi äter en god 
lunch. 
 Vid Norgefarargården en 1830 tals gård träffar vi 
guiden Eva Heds som berättar hur det var här förr. 
Gårdens namn kommer av att handelsfororna samla-
des för gemensam färd över fjällryggen via Remdalen 
till norska Mosjön vid atlantkusten. Nu ska vi vidare 
till Fatmomakke. Guiden här heter Annika Heds, Evas 
dotter. Kulturreservatet Fatmomakke kyrkstad är från 
slutet av 1700 talet. 695 Torsten har Kåta 55, alla kåtor 
är numrerade. Att Torsten har denna kåta beror på att 
han har samisk bakgrund. Vi gör ett besök i några kå-
tor och kyrkan från 1800 talet. Den används fortfaran-
de för vigslar och dop. Vi avslutar denna resa med en 
bensträckare och buss kaffe/macka på Stalonberget 
och tittar på utsikten. Vi tackar alla guider för en otro-
lig berättelse från förr till nutid. Guiden Lennart har 
pratat om så mycket att det tar nog flera veckor innan 
allt har fastnat på hårddisken i skallen. Tack alla för en 
mycket trevlig dag!
 Klockan går fort när man har trevligt! När vi kom-
mer tillbaka till campingen, är det bara att duka upp 
till långbord och avnjuta vårt eget ”knytis”. Därefter 
fixar Torsten och Björn eld såsom i grill och kåta. För 
nu ska det grillas falukorvsskivor. Mums! I Kåtan blir 
det både varmt, trångt och mysigt med både sång och 
musik. 465 Uno, 500 Ingmarie och ”Frankieboy” spe-
lar munspel för oss. Sen blir det gitarr och allsång. 
Stämningen? Jo, den är högt i taket. Natten börjar bli 
sen och allt har ett slut! Tack än en gång för en trevlig 
dag och kväll!
 Trött? Ja, efter en intensiv dag och kväll. Vaknar vid 
4 tiden. Vad är det på golvet under stora takluckan? Jo, 
det är regnvatten, (inte lite utan mycket) som samlats 
på taket och droppar in genom listen på luckan! (reg-

Mysig eld.

Utsikt från Argos.

Långbord vid Kolgårdens camping.
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nade härom natten) Va f-n! Inte nu, jag som är så trött! 
Solen skiner och tipspromenaden är på plats. Träffen 
avslutas med kaffe+dopp. Allt har varit toppen. 
 Vi ska åka tillsammans med 1417 Lisbeth och 
Martin. Kör E45 sen V90 Sagavägen mot Åsele. Det 
står en och annan Bürstner efter vägen som vi kän-
ner igen. Sagavägen går genom ett landskap av riklig 
blandskog och små sjöar. Skogens rotvältor ser ut som 
troll, björnar m.fl. olika vilda svenska djur. Efter en 
välsmakande hamburger tallrik i Åseles grillbar far vi 
mot Sollefteå. Åker över Ångermanälven. I Jungsele 
möter vi en liten traktor som har ett snickrat litet hus i 
skopan. Föraren ser inte ett dugg framåt, han hängde 
ut genom sidorutan på traktorn. Stannar vid Sollef-
teå camping och dricker kaffe. Vi möts av en vacker 
entré när man åker in till staden. Fortsätter V90 mot 
Kramfors. Ser två älgar i skogsbrynet. Snacka om vyer 
med skog och sjöar som ligger spegelblanka. Vi får 
en guidad tur via walki/talki av Lisbeth. Vilken vacker 
väg, här blommar syrener och sommarblommor inför 
kommande midsommarhelg. E4:an mot Härnösand 
där vi ska fylla tanken. Har nu åkt från början av Ång-
ermanälven tills den slutar där Bottenhavet tar vid.
 Tack Lisbeth och Martin för en trevlig kväll, god 
mat och frukost + biltvätt på morgon.
 Nu ska vi fara hem till vårt födelsemärke. Vårt kära 
Närke. I Norrland var det grönt. Men här är det gröna-
re.

Malgomajsångens refräng
Malgomaj, Malgomaj sjunger vinden, sjunger strand. 
Du är sagans och Älvans och Stalogubbens land.
Över myrens mjuka mull glimma Hjortronen som 
gull.
Ja, den dalen har av skönhet hela famnen full.

Tack till Torsten och Majlis och hela Norrlandgänget 
ni gjorde det igen! Toppen bra har vi haft det! Massor 
med kramar till alla som varit med och gjort träffen 
till det som den blev.
Bra, alltså!

Kör försiktigt! Glöm inte kramas, gärna lite oftare!

369 Sonja & Björn

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

www.burstnerhusbilsclub.se

Besök på Fiatfabrik?
Är Ni intresserade av ett besök på Fiatfabriken där ”ditt” chassi tillverkas? 
Fabriken ligger i Atessa i Italien. Från Malmö är det c:a 200 mil. 
Vi siktar på sommaren 2018. 

Är Ni intresserade, kontakta (500) Kenneth Elfström 0705 – 57 36 33.
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 Besöket på Bürstners fabrik i Kehl 
sommaren 2016

Besöket på Bürstners fabrik i Kehl sommaren 2016.
 För 8 år sedan var vi med på motsvarande resa. Att 
komma ner igen skulle bli trevligt och spännande. 
Förväntningarna var stora. Allt blev inte riktigt som 
planerat från början. Det var lite råddigt ett tag men 
det grejade sig till sist. 
 Vi hade lite problem med att lämna över Fiora till 
vår ”stödfamlj” De skulle ha fest på midsommarafton 
men på midsommardagen kunde vi lämna henne. 
Det blev att stå på ner genom Tyskland. Vi hade be-
stämt att träffa Stina och Jürg, de andra träffvärdarna, 
på campingen på måndagen. Vi ville vara på plats så 
att vi kunde ta emot medlemmarna när de kom. Vi var 
framme vid 16.30-tiden. Döm om vår förvåning när vi 
upptäckte att det redan hade kommit 7 bilar. Under 
dagen kom det sedan ytterligare 4. 
 Vi planerade att samlas kring ett långbord men 
det smög sig. Det började regna!  Vi samlades istället 
under en av bilarnas markis. Det blev trångt men det 
gick bra. Vi blev sittandes där tills myggen började bli 
alldeles för närgångna. Klockan var då ganska mycket. 
Det blev inte mer gjort den här dagen.

 En ny dag kom. Igår hade Jörgen varit och lämnat 
programmet för de bägge dagarna. Han hade varskott 
om att han skulle komma tillbaka idag. Han ville hälsa 
oss välkomna med ett glas vin. Klockan 18 kom han. 
Han hade med sig vin och saltkringlor. Han berättade 
vad som väntade oss. När han körde in på campingen 
började det regna så det blev samling under en markis 
igen. När Jörgen lämnade oss efter en timme slutade 
det regna. Typiskt!

 Nästan genast efter Jörgens besök var det dags 
att gå till campingens restaurangen. Där samlades vi 
och åt en både riklig och god middag. Middagen drog 
ut på tiden så klockan var över nio när vi kom tillbaka 
till bilen. 

 Så kom den stora dagen när vi skulle få se hur man 
bygger husbilar. En buss mötte upp vid campingen 
den förde oss till Bürstners fabrik. Jag blev lika impo-
nerad nu som förra gången. Att tillverka en husbil är 
som att bygga med lego. Men man gör det inifrån. Det 
är ett lagarbete där alla vet exakt vad var och en skul-
le göra. När rundvandringen var avslutad bjöds vi på 
smörgåsar, dryck och kaffe. Det satt fint för jag hade 
börjat bli hungrig
 Sedan gick vi in på seviceavdelningen. Där de re-
parerade skadade bilar. Vad de inte kunde laga här 
var inte värt att laga. Här var killarna proffs. Vi fick se 
flera skadade bilar där reparationerna var riktigt om-
fattande. När vi var klara där hade vi sett hela fabriken 
i Neumühl. Nu blev vi skjutsade tillbaka till camping-
platsen för att vi skulle vila upp oss lite inför kvällens 
clou.
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 Bussen var tillbaka. Nu skulle vi skjutsas till en res-
taurang. Där vi skulle vi bli bjudna på middag. Vi kom 
till ett underbart vackert ställe. Trädgården kommer 
jag sent att glömma. Den var något över det vanliga 
med rabatter, häckar, vattenfall och statyer i smakfull 
kombination. Allt minutiöst välskött. Vi blev visade 
till en del av trädgården där det fanns som ett litet 
uterum. Där blev vi serverade bubbelvatten från trak-
ten. Det var jättegott. Guido hälsade oss välkomna. Vi 
minglade runt lite och beundrade trädgården. 

 Sedan var det dags att sätta oss till bords. Bordet 
var smakfullt dukat. Allt verkade genomtänkt i minsta 
detalj. När vi satt oss fann vi att det låg en meny på 
bordet. Vi skulle få en 5-rätters middag. Vi bjöds på en 
middag som var lite utöver det vanliga.   

 Vid vårt bord satt inga språkvirtuoser så medan vi 
väntade på de olika tallrikarna dristade vi oss till att 
försöka förstå vad det var vi skulle få nästa gång. Med 
telefoners översättningsprogram gick det riktigt bra.
   Höjdpunkt var efterrätten! In kommer en under-
bart vacker tallrik med fyra olika efterrätter. Det var 
sorbet, glass, tiramisu och creme brulee. Jag behöver 
inte tala om hur det smakade. Det jag trots allt var 
mest imponerad av när det gällde hela festen var vi-
net. Att man till samtliga rätter serverade ett och sam-
ma vin som väl ”gifte” sig med alla rätterna. Efter att 
alla nu hade avslutat sina desserter var det dags att åka 
tillbaka till campingen. Det hade varit en allt igenom 
mycket lyckad dag och kväll.

 Torsdagen började som gårdagen med en bussre-
sa. Nu  bar det av till Wissembourg. Där tillverkade 
Bürstner snickeriena som i Kehl sätts ihop till en hus-
bil. Det var imponerande att se deras lager av virke. 
Man bröt nästan nacken när blicken skulle följa hyl-
lorna uppåt. Det var en ganska bullrig och lite riskfylld 
miljö. Vi var tvungna att bära reflexväst, hörselskydd 
och skyddsskor.  
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 Så blev det dags för lite egen tid. Bussen förde oss 
till Strasbourg och där fick vi 2 timmar på oss att göra 
stan. Vi var lite hungriga. Vi ville äta. Göran hade kol-
lat i kartan som vi fått. Där hittade han en ostrestau-
rang. Det lät lockande. Restaurangen serverade bara 
ost och osträtter. Vi valde att dela på en stor osttallrik. 

Den visade sig innehålla 17 olika sorters ost. Kyparen 
var noga med att presentera ostarna och visade att 
man skulle äta dem i en viss ordning. Vad vi frossade.  
 Dagen avslutades med en guidad båttur i Stras-
bourg. När båtturen vad över blev vi upphämtade av 
bussen och förda tillbaka till campingen. Så var Även-
tyret slut.
 Det hade varit 4 jättefina dagar tillsammans med 
klubbmedlemmarna. De två dagarna  som Bürstner 
arrangerade var minnesvärda.
  Bägge dagarna skulle en journalist  följa med på 
besöket. Hon skriver för en gratistidning som finna 
på nätet. Den heter Andrée. Läs mera om vårt besök! 
Gör så här! 
 Registrera dig på elmia.se/elmiaread/reg. Fyll i din 
e-postadress och välj ett lösenord. Nu kan du läsa tid-
ningen  direkt i datorn.

Vid tangenterna Bakom kameran
Kerstin 289 Kerstin & Göran 289

En husbil blir till...

Här börjar det berättar Guido. Man måste ha golv.

Vatten och avlopp m.m. på plats. Här kommer dusch och talett.
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bSidor monteras sedan inredningen är på plats. Så lägger vi på locket.

Flinka händer fixar dynor. Jag blev inponerad av dessa två. Jag har försökt sätta till-
baks överdrag jag tvättat. För dessa gick det som en dans.

Så var det klart. Är allt som det ska?

I väntan på leverans.
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Kehlresan för nybörjare
För oss som inte är så vana utlandsresenärer tyckte vi 
att det skulle vara en bra start med Kehlresan och sen 
ta den berömda Moseldalen på hemvägen (som alla 
verkar ha besökt). Den skulle ju vara sevärd har vi hört 
från säkra källor inom klubben.
  Vi tog gott om tid på oss för nerresan då vi hade 
lite dålig pejl på hur lång tid det skulle ta att kom-
ma till Kehl. Färja hade vi bokat från Malmö till Tra-
vemünde så första natten tillbringade vi på en bekants 
ladugårdsplan vid Södra Sandby i Skåne. Morgonen 
efter hade vi inte långt till färjan som skulle gå vid 
10.  Brunch serverades direkt och sen skulle vi se oss 
omkring på färjan vilket var överstökat på 10 minuter. 
Den lilla shopen stängde efter brunchen och skulle 
öppna först klockan 17 igen och vid 18 var det middag. 
Det enda som var öppet var baren på soldäck men an-
nars fanns inget att göra. Seg resa som inte vi gör om 
igen, man skulle nog bokat nattfärjan istället. Strax 
innan landgång kom ett rejält åskväder, men det var 
uppehåll när vi körde av färjan. 
 På med GPS-en som vi äntligen lärt oss vilket koor-
dinatsystem vi skall använda (fick vi lära oss på träffen 
vid Skutesjön). Vi hade innan bestämt oss för att över-
natta vid Fischerhafen i Travemünde och dit kom vi. 
Det var nästan fullt med både gäster och regnvatten så 
en del nya gäster satt kvar i sina bilar och såg funder-
samma ut, men vi som är vana vid Sverigeklimat har 
ju stövlar med oss så det vara bara att klafsa ut och vi 
hittade en fin plats. Solen sken upp och vattnet rann 
undan så det blev en fin kväll i hamnen. 
 Dagen efter stannade vi till i  Celle för lunchup-
pehåll o stadsrundtur. Härligt ställe som man gärna 
besöker fler gånger. Övernattning på en camping som 
var svår att hitta och vid porten såg det mera ut som 
ett fängelse från krigsåren, så det var nära att vi vände 
men då kom det ut en dam från en port och visade in 
oss. Innanför var det som en park med dammar och 
jättefint. Det var inte högsäsong precis så det såg lite 
öde och dagen efter blev vi utsläppta så det var helt ok.
 Efter ytterligare en övernattning så var vi äntligen 
framme vid campingen i Kehl. Där blev vi väl mottag-
na av klubbens båda värdpar. Bürstners Sverigerepre-
sentant Jörgen Fornander kom och informerade om 
studiebesöken och kvällen avslutades med gemensam 
middag på campingrestaurangen(Wienerschnitzel). 
 Efterföljande morgon blev vi hämtade med buss 
för att besöka Bürstnerfabriken. Man fick se från 
grunden( tomma chassi med motor) hur man byg-
ger upp husbilarna. Det är mycket hantverk och i fa-
briken tillverkar man många delar själva. Vi fick en 
förhandstitt på kommande modeller, men som tur är 
tycker vi att bilen vi har är bra, även om man letar 
efter en bättre som inte tycks finnas. Utanför entrén 

till fabriken finns en ställplats som man kan nyttja för 
övernattning.
 På eftermiddagen var vi tillbaks på campingen för 
att åter hämtas upp till kvällen. Bussen tog oss upp 
till lite bergigare område och väl framme vid Rebstock 
Durbach väntade en oförglömlig kväll. Det såg ut som 
ett litet slott, med en underbar trädgård och kvällen 
inleddes med champagnemingel. Därefter serverades 
en 5-rätters. Vi satt ute hela kvällen i det vackra väd-
ret och stämningen var på topp när vi framåt midnatt 
åkte tillbaks till campingen.
 Sista dagen besökte vi deras fabrik på franska si-
dan som tillverkade snickerierna. Många bitar är det! 
Lunch blev det i Strasbourg och efter det en rundtur 
med båt i Strasbourg och därmed avslutades studiebe-
söket. Stort tack till Bürstnerfabriken som ordnat med 
allt och då menar jag allt.
 Dagen efter gav sig de flesta i klubben sig av mot 
nya mål men vi stannade en natt till. Vi hade cyklar 
med oss så vi tog cykelbron över till Strasbourg och 
tog sikte på den höga tornet på kyrkdomen dit vi ville 
komma. Det skulle ju vara så lätt att hitta dit med skyl-
tad väg mot centrum men vi kom bara över bron och 
in i en park innan vi var vilse. Vi fick fråga oss fram 
flera gånger och till slut närmade vi oss målet. Stopp 
vid ett rödljus och vem sjutton stod där, jo Stina o Jürg 
på cykel men vi tappade bort dom också. Vi fick se det 
vi ville och lite till av Strasbourg och på turistinforma-
tion fick vi en karta( borde skaffat den i Kehl) så ”hem” 
gick det mycket snabbare. 
 Hemresan togs via Moseldalen och här finns ju 
hur många ställplatser som helst och då det inte var 
riktig högsäsong, så fanns det gott om plats överallt. 
Vi övernattade i Koblenz nära ”die Ecke” där Rehn 
o Mosel möts. Vackert ställe värt ett besök. Nu tar vi 
Rehndalen också när vi ändå är här. Det gick fort för 
även om den är vacker så var Moseldalen mera spek-
takulär. Vi tänkte ta några dagar på stranden i norra 
Tyskland eller Danmark på hemvägen men ju längre 
norrut vi kom desto kallare o regnigare blev det så det 
blev broarna och hem igen.   
 Så till sist vill vi bara säga till nya som gamla med-
lemmar: Anmäl er till Kehlresa när chansen dyker 
upp.
  
1216 Jan-Ivan o Rose-Marie

PS! GPS-en la av i norra Tyskland men än så länge 
kan vi läsa på vägskyltarna o hem kom vi. DS



19

Resan söderut 2016
Årets resa börjar onsdagen den 24 augusti klockan 
12:00. Vi börjar med att åka ner till Munkedal. Där 
ska vi hälsa på goda vänner som vi träffat i Spanien för 
några år sedan. Härligt återseende. Efter fikat spelar 
vi ett nytt utomhus spel Mölkky. Mycket skratt blev 
det och roligt var det. På kvällen bjöds det på räkfros-
sa, de vet att vi gillar det. Underbart gott! På torsdag 
eftermiddag tackar vi för oss. Nu ska vi på nytt äventyr.
 Vi ska på sensommarträff i Ullared. Spännande! Vi 
övernattar på GeKås ställplats tillsammans med flera 
från klubben i väntan på vad som ska ske under hel-
gen.
 Efter en trevlig helg med både gamla och nya med-
lemmar tackar vi för oss. Vi ska nu vidare söderut. För-
sta stopp blir Varberg i hamnen. Efter en stund knack-
ar det på dörren och där står 500 Kenneth, kul med 
besök. Tar sedan en promenad runt Varbergs Fästning 
där vi letar Pokemon go. Ett kul spel för oss ”ungdo-
mar”.  Kollar även in Kallbadhuset och funderar på att 
ta ett dopp men inser att det nog är för kallt. Kökskra-
nen pajar, inte bra. Björn lagar den provisoriskt.
 Efter en åsk/regnrik natt kör vi ombord på mån-
dagsmorgonen på färjan Stena Line från Varberg till 
Grenå. Nu börjar resan på riktigt. Efter en gungig 
överfart kör vi iland och därefter styr vi färden mot 
Tyskland. Strax nordost om Flensburg hittar vi en 
ställplats/camping i Langballigau. Trevligt ställe med 
flera restauranger och alldeles intill Östersjön i Kieler 
Bucht. Tyvärr så blåser det en hel del men en skön 
promenad blev det ändå. Tisdag letar vi på Citti Park 
ett jättestort köpcentra i Flensburg. Efter lite shopping 
kör vi ut på A7 sen v200 mot Husum. 
 Passerar stora fält med majsodlingar. Solpaneler 
som samlar upp solens energi och många vindmöllor 
som ger mycket energi från vinden. Bra att ta hand 
om naturliga krafter. Vägen består av en del vägarbe-
ten, men till slut kommer vi ut på v5 mot Tönning. 
Sen småvägar till Sankt Peter Ording. Färden dit går 
genom stutar/tjurars land. Har aldrig tänkt på så 
mycket oxfilé förut. Skulle smaka fint med en grillad 
saftig bit. Det finns också ett fåtal kvigor de kan ju 
verkligen välja en snygg tjur. Här kommer ett gäng 
storkar promenerande, kul de böjer knäna åt fel håll. 
Hittar en ställplats där vi parkerar oss. Går en sväng 
till centrum och ut mot havet, som man kan skym-
ta långt bort. Men det är en lång fin sandstrand vid 
Nordsjön och kallas Tysklands Rivera. Denna plats får 
vi utforska en annan gång.  Nu vill vi vidare, 9:15 är 
vi klara för start onsdag morgon. Kör mot Glückstadt 
där vi ska åka Elbfähre över Elbe till Wischhafen. Fär-
jan kostar 21 eu för oss och tog 20 minuter. Värt myck-
et, vi slapp köer genom/förbi Hamburg. Idag har vi 
tänkt ta oss till Greven. 28,5 mil från färjan har vi till 

vår favorit ställplats intill Ems kanalen.
 Denna vecka är det nog stora gödselspridare tiden, 
för denna väg vi färdas på är doften inte så god. Men 
den har väl något gott med sig så småningom. Grön-
skan är god och stora fina solrosor lyser ikapp med 
solen. Vi hamnar i en lång bilkö utanför Osnabrück. 
Detta p.g.a. vägarbete och bilolycka. Vi kör in en an-
nan väg som leder oss förbi detta. Men GPs: en och 
jag med kartan vill olika. Till slut kommer vi fram till 
Greven. Naturligtvis ett besök på restaurangen, där 
träffar vi svenskar som också ska söderut. Vaknar till 
en fin 1 september morgon. Idag ska vi göra ett besök 
på Obelink campingvaruhus i Winterswijk i Holland. 
Vi köper en ny kran och käkar en god hamburgare. 
Därefter ska vi mot Köln. Flera trafikolyckor ser vi. Tur 
bara plåtskador men köerna blir enorma när 3-4 filer 
ska bli 1. Väl förbi Köln tar vi ut koordinater till en 
ställplats intill floden Rhein i Andernach. Här finns 
100 platser. Vi kommer 18:30 då är det nästan fullt. 
Finns några stora kvar, vilken tur vi har. Nära till cen-
trum och fin gångväg längs Rhein. Björn byter kran 
och nu fungerar det igen. Bra att ha en händig ”gub-
be”. Resan fortsätter sedan till Moseldalen. Vi åker 
genom dessa små mysiga städer. Vi är tidiga och får 
en plats i Ernst. Tar fram våra Mustanger (cyklar) och 
trampar iväg till Cochem. En stad med liv och rörelse, 
här är det turister från när och fjärran. Flanerar runt 
i gränderna och njuter av denna fina miljö. Kvällen 
bjuder på +27 och vi sitter ute länge. 
 Efter morgonbestyr, tömning och påfyllning av 
färskt vatten åker vi vidare längs med Mosel. Lika 
vackert som alltid. Ser flera kanot/kanadensare på flo-
den och det tar oss tillbaka till tiden då vi var aktiva 
inom scouting. Då var även vi ute och paddlade en hel 
del. 
 Turen går idag till en ställplats i Schweich intill 
Mosel. Gångavstånd till affär Edeka. Toa och dusch 
finns, toppen. Denna plats fick vi tips om av de vi träf-
fade i Greven. De är här också, vi beslutar oss för att 
käka tillsammans på restaurangen här intill. Vilken 
god mat! Björn och jag avslutar kvällen med ett parti 
SkipBo. 
 Vaknar till smatter på taket, snabbt stänger jag tak-
luckan över sängen. Första regnet sen vi lämnade Sve-
rige. 
 Packar ihop för att köra mot Luxemburg. Kör ige-
nom huvudstaden Luxemburg, här finns mycket gam-
la fina byggnader att titta på. Gatan ser ut att gå rakt 
in på ett stort nöjesfält, men den svänger, vilken tur! 
Vi slapp att åka bergodalbana idag. Dags för tankning 
0,94eu/l och Björn får endast i 75,5 l.
 Färden fortsätter söderut mot Pont-a- Moussen, 
åter en favorit ställplats nu i Frankrike.
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Äntligen har vi Wifi, det ingår i avgiften precis som 
allt annat. Dag och kväll ägnas åt datorn. 
 Vi kommer iväg ca 9:30 åker inte som GPs: en 
vill utan kör ut på A31 mot Lyon. Vad nu, betalväg! 
Jaha, det var därför GPs: en ville en annan väg. Björn 
har ju ställt in den på icke betalväg. Kör av vid första 
avfart, bara en liten summa att betala. Fortsätter mot 
Neufchâteau. Vi hamnar bakom en traktor som frak-
tar 4 st. kor på en släpkärra. Måste vara svårt att stå 
där och balansera. Vidare mot Dijon, Lyon och Anse. 
Finns en Acsi camping där som vi tänkte prova. Ty-
värr, vi kom inte in till campingen p.g.a. att infarten 
var för låg endast 3 m och Argosen är 3,25 m hög. 
 Igår ingen bergodalbana. Men nu har vi verkligen 
åkt en, som högst var vi 727 m över havet. Ojoj vil-
ken väg. Lutning nerför 9 %, hej vad det går!! Hoppas 
bromsarna är krya! Har även åkt i många rondeller. 
Hittar till slut en ställplats i Cours-la-Ville, gratis. Den 
ligger i en fin miljö alldeles intill en liten å. Tömning 
och soptunna finns. 
 Tisdag 6 september 7:30 åker mot Limoges. Vilka 
vyer vägen går upp o ner, kurvig, smal och landskapet 
ser ut som ett levande pussel.
 Oradour sur Glane ”Den brända staden”. Vi gör ett 
besök här och våra tankar går till de som omkom den 
10 juni 1944. Det var när tyskarna intog staden och 
plundrade, satte eld och massakrerade 642 personer 
varav 193 barn. Det var intressant, sevärt och väldigt 
tänkvärt.

 Åker sen A20 mot Albi. I en rondell har en mindre 
lastbil vält med sitt släp som är lastat med halmbalar. 
Trist! Hittar en ställplats, Lexos le Bas/Varen, spar-
tansk i mysig miljö.
 7 september idag ska vi ta oss över gränsen till 
Spanien. Kör genom små byar slingrande vägar upp-
för och nerför. Har nu åkt bergodalbana i flera dagar. 
Strax innan Albi breder större fält ut sig med solro-
sor. Andra stora fält i snygga mönster och olika färger. 
Härligt att få vara mitt i ett tre dimegonellt foto. Resan 
går förbi en plats där en stor skogsbrand härjat. Det är 
otroligt torrt mycket brunt/gult gräs och buskar. Snart 
framme i Perpignan. Äntligen ser vi det glittrande 
medelhavet i solens strålar. Passerar gränsen och da-
gens mål blir Roses.
 Får se vad årets Spanienresa har att bjuda på och 
det reportaget kommer i vårens Rullan.

Nu ska vi tänka/njuta av det vi sett och ska få se fram-
över!

Ha en bra höst och en kall vinter! Värm någon med en 
varm go kram!

Kramar från 369 Sonja o Björn
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ALLT är billigt i Ullared, sägs det. Ja, det är faktiskt 
sant. Kr 490:- per husbil. I detta pris ingick korv med 
bröd på fredagen. Förmiddagskaffe med dopp samt 
en fantastisk buffé på lördagen. På söndag bjöds det 
på kaffe med fralla. Dessutom var det en  mycket god 
och trevlig gemenskap under hela träffen.
 Till träffen, den 26-28 augusti, var det 52 anmälda 
men div. sjukdomar m.m. gjorde att det kom 45 ekipa-
ge.
 Eftersom det ofta är köer till Ullared valde åtta eki-
page att komma redan på onsdag och stå på Gekås 
ställplats. På torsdagen var de c:a 20 stycken Bürstner 
husbilar där.

Sensommarträff med klubbmästerskap

 Uppställningsplatsen var på skolgården vid Ulla-
reds Bygdegård och där hade vi inte tillträde förrän 
kl 15.00 på fredagen. Innan dess var det studiebesök 
på Gekås, där vi fick information om Gekås historia, 
försäljnings- och besöksrekord m.m.. Vad sägs om en 
dagskassa på 37,3 miljoner!
 Det är andra träffen som klubben har här i Bygde-
gården. 2003 ordnade 230 Bengt Olsson och Ingela 
Olsson Engelin den. Nu var det dags igen. 500 Kenne-
th Elfström och Ing-Marie Elfström Glamsjö arrang-
erade årets upplaga med hjälp av ovan nämnda 230 
Olsson. Dessutom hade vi stor hjälp i köket av 466 
Sture och Marianne samt 1327 Kjell och Gerd.

Stjärnfotografen 500.
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KLUBBMÄSTARE  
BÜRSTNER HUSBILS CLUB

2000 205 Ingemar Gustafsson Flen

2001 63 Ulla-Britt Törnblom Skultuna

2002 117 Leif Borgnér Helsingborg

2003 197 Inger Gustafsson Gislaved

2004 233 Arne Sjöqvist Mullsjö

2005 84 Arnold Deile (Enhörna)
   Gunnarn

2006 403 Helge Larsson Burgsvik

2007  Inställt

 Fr.o.m. 2008 är det ekipage, ej person.
 Fet stil = 2 inteckningar
 
2008 682 Leif Möller Varberg
  Inger Möller

2009 767 Lennart Dahl Varberg
  Anne-Marie Dahl

2010 711 Bernt Karlsson Motala
  Berit Karlsson

2011 711 Bernt Karlsson Motala
  Berit Karlsson

2012 50 Per-Owe Olsson Norrköping
  Maggie Olsson

2013 370 Lars-Göran Lindström Ljungsbro
  Iréne Lindström

2014 138 Ingemar Nordén Linköping
  Anette Stenmark

2015 1249 Åke Hedlund Täby
  Sonja Hedlund

2016 197 Stig Gustafsson Dalby
  Inger Gustafsson

 I strålande väder avgjordes klubbmästerskapet på 
lördagseftermiddagen. Segrare blev 197 Stig och Ing-
er Gustavsson. Det var deras andra inteckning, första 
vann de, hör och häpna, i Ullared 2003.
 Nytt för i år var att alla skulle ha med sig en lot-
terivinst till ett värde av c:a kr 50:-. Detta fungerade 
väldigt bra. Vi rekommenderar att kommande träffar 
gör på samma vis. Det spar otroligt mycket arbete för 
arrangören (-erna).
 Vid 7-tiden på söndagsmorgonen, när Kenneth 
skulle sätta ut poängpromenaden regnade det, så han 
gjorde en snitslad bana inne i bygdegården. Dock 
hade regnet upphört kl 10.00 när poäng-promenaden 
gich av stapeln!
 Här vann 1269 Kenneth och Cathrine Malm, de 
enda med alla 15 rätt, före 197 Stig och Inger Gustavs-
son 14 rätt. Trea blev 1564 Ingegerd och Bengt-Arne 
Molin, fyra 1401 Kurt och Britt Glamheden och fem-
ma 1186 Karl-Erik Eliasson och Ewa Karlsson (1699) 
alla med 13 rätt men där skiljefrågan avgjorde.
 Det finns mer att läsa om träffen, googla på: husbi-
lenhelge.blogspo.com.

Kenneth Elfström 500

Vinnare i klubbmästerskap, 
197 Inger och Stig
Gustafsson

En av våra nyare medlemmar.
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Våra träffar 2017
1 Vår Idé- och Teknikträff  12-14 maj
 Idé och teknikträff 2017 kommer att annordnas på 
 Backamo Lägerplats. Kostnad: 680 kr/bil
 Träffansvarig: 1186 Karl-Erik Eliasson, 
 Tel. 0522-127 14,  Mobil 070-312 77 01.
 Medarrangör: 466 Marianne och Sture Schewenius
 Anmälan till: 1699 Eva Karlsson, 
 Lagmansgatan 1, 462 37 Vänersborg. 
 E-post: blemo@telia.com, Mobil 070-612 25 22.

2 Norrlandsträff   9-11 juni
 Mer information kommer.

3 Sensommarträff  18-20 augusti
 Vi kommer hålla till vid Solvarbo Bystuga ca: 8 km norr om 
 Säter efter riksväg 70 i Solvarbo. Det finns plats för 60 
 husbilar utan el. kan förmodligen ordna el. åt ca:5 bilar. 
 Toaletter och bastu samt dusch finns också. 
 Bystugan tar 140 personer.
 Fredag egen mat och dryck, Lördag catering 
 Kostnad: ca 450:-/bil.
 Träffansvarig: 1310 Erik Eriksson och 634 Hans-Olov Wieweg

4 ELMIA  8 – 11 september. 
 Mer information kommer.

Vinnare korsord 16-2 blev 1310 Erik Eriksson, Säter.  Grattis!

1997 – 2017

20-ÅRS

J U B I L E U M
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ART
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EMIL            
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FOTO                 
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DENS          
BÄSTA        
HUSBIL
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TYSKT         
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BÅT FRÅN   
KALMAR
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NIEN            
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MORIA         
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EJ               
UPP

FINNS        
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HET
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PER -           
FEKT

SMS-KORT  
FÖR            
ÄR

EN  KEN -           
ELF -                 

PRODUKT         
MEDL.  500

FINNS  I      
JÖN -          

KÖPING

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

www.burstnerhusbilsclub.se


