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

Bankgirokonto: 564-8308

Ansvarig utgivare:
Pälle Bergfoth (199)  
Prästängsvägen 5, 575 36 Eksjö
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.com

Vice ordförande AU
Vakant

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
1698 Per Nilsson 
E-post: per@grantas.se

Ledamot Medlemsregister
1217  Roger Jacobsson 0493-60 165 072-858 48 38
E-post: roger.jacobsson00@hotmail.com

Ledamot
283 Stig Högberg  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
Vakant

Valberedning
1186 Karl-Erik Eliasson 0522-127 14 070-312 77 01
466 Sture Schewenius 0524-716 22 070-591 64 00
1374 Tommy Söderlund 0479-129 84 073-370 03 40

Revisorer
1115 Inger Sjöberg  070-224 49 85
877 Rolf Forsberg 060-15 18 15 070-334 99 91
 
Revisorsuppleant
1699 Ewa Karlsson  070-612 25 22

Ansvarig Elmia-Camp
283 Stig Högberg  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.

IT Support
Mejla Per: per@grantas.se

Har Du tappat inloggningsuppgif-
terna, gå in på på sidan och skriv in 
din mejladress och tryck på bort-
tappad lösen.

Utgivningplan för 2018
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)
Prästängsvägen 5
575 36 Eksjö
Tel. 070-330 73 69
e-post: 199pelle@gmail.com

Redaktionskommitté
369 Sonja Sandvall
289 Kerstin Molander
500 Kenneth Elfström
E-post: 500bhc@gmail.com
Mobil: 0705-57 36 33
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Pälles spalt

Det är medlem1500 Mona o Bengt som hälsar till 
klubben o medlemmarna. De är där mellan 1 mars 
och 1 maj för att slippa den efterhängsna vintern. De 
kommer hem lagom för att deltaga i Teknikträffen i 
Sjötorp. Där det börjar bli en del anmälda medlem-
mar. Det är en ett antal anmälda till Norrlands träffen. 
Sensommarträffen som ska bli i Tunaberg. Det blir 
klubbmästerskap och andra aktiviteter  och där får det 
plats flera att anmäla sej för att visa sina färdigheter 
och kanske vinna äran. 
 I skrivandets stund finns det  platser kvar till Elmia. 
Det är bra om Ni anmäler Er så Ni vet att Ni kommer 
med och får njuta av gemenskapen Resan till Kehl  är 
fulltecknad och det är inte konstigt då det är en väldigt 
intressant resa där man ser hur man sätter ihop en 
Burstner husbil.

PORTERGRYTA - 4PORT
500 gr. grytbitar nöt el älg
1 fl. porter 33 cl el annat mört öl
0,5 dl svarvinbärssaft, outspädd
0,5 dl kinesisk soja
2 st buljongtärning
5 st enbär, krossade
5 st svartpepparkorn, krossade
1 st gul lök i klyftor
tsk timjan (kan uteslutas)
2 st stora morötter

Serveras med ris eller pressad potatis
Drick ett gott rödvin alternativt en god öl till

REDNING
2 msk vetemjöl utrört i vatten
2dl grädde
Låt koka ihop några minuter

Vill du inte ha kryddor o grönsaker i såsen
silar du bort dem innan du gör såsen 

Lycka till

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

Det blir ett nummer med information, suduko av 500 Kenneth samt ett 
recept som vanligt.

 Det har försvunnit en del medlemmar som av nå-
gon anledning inte är kvar i klubben men som jag 
brukar säga att jag är inte orolig. Ni är snart här igen 
som medlemmar. Vi har en medlem som är tillbaka 
efter att ha prövat något annat och jag sade till honom 
att  vad var det jag sa.
 Om det är någon mera som vill ha vår tidning i 
papper så mejla mej 199pelle@gmail.com  och berät-
ta. Det är ju enkelt att läsa den på nätet och nu kom-
mer Ni också att få Medlemsregistret på nätet. Det är 
bara Ni som anmält att Ni vill ha den i papper som får 
den på posten.
 Det brukar ju vara med ett recept och jag tar väl 
med det i denna tidningen också.

Det kom en hälsning från Marjal Costa Blanka

Smaklig måltid!

7 år i husbilen
Det är ingen tvekan om att Bürsner husbil är bra. När jag summerade mina sju år som jag bott oavbrutet i min 
husbil. Det är 2557 nätter och jag fortsätter. Nu har våren knackat på och det kommer sol o värme. Många träffar 
under sommaren är det och det är nog platser kvar för de som vill.

199 Pälle Bergfoth
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Bästa Bürstner vänner!
Borensberg 23/3

Vintern biter sig fast, och jag har just kommit hem efter en tur till våra handlare i norr, och när man ser 
mängden snö, så får vi hoppas den hinner försvinna innan den nya är på gång till hösten!
 Trots all snö ser vi alla an vårsäsongen med tillförsikt, och intresset för våra produkter och camping 
överlag är fortsatt mycket stort, vilket glädjer oss så klart.
 
På fabriken har man nu fått igång den nya produktionslinan ”Nr 3”, och kör i stort sett full fart. Denna 
produktionslina är en av hela branschens mest moderna, och för Er som följer med till fabriken i som-
mar kommer detta vara en av sakerna vi ska se!
 Glädjande är att det är stort intresse för resan även i år, och jag har satt ihop ett program som jag 
hoppas passar Er alla. Vi har ett litet välkomstmöte den 1/7, sedan är det två fullspäckade dagar, med 
både fabriksvisning, båttur mm.. Och som vanligt tänkte vi bjuda på bra väder!
 
Men innan dess så kör vi EHG-open, vår årliga golftävling som 
denna gång går av stapeln i Örebro den 25 maj.
Inbjudan och anmälan finner Ni på www.ehg-open.se
Golf, lunch samt boende 2 nätter på Gustavsviks camping ingår 
för alla spelare. Samt en riktigt trevlig golfdag!
Detta är ett arrangemang vi tänkt utveckla till kommande år, 
med inte enbart golf som aktivitet, men mera om detta senare...
 
Ett stort tack till alla Er som engagerar Er i klubbens verksamhet, det är roligt att se det engagemang och 
driv som finns i ”Världens bästa husbilsklubb”!  
 Och glöm nu inte att byta till en ny Bürstner, så vi kan tuta när vi passerar våra konkurrenter i statis-
tiken...! 

Önskar Er alla en härlig vår och en skön sommar!
 
MVH
Jörgen Fornander

Helgen den 14-15 april hade vi styrelsemöte hos Bürst-
neråterförsäljaren  Maskincentrum i Bockara. De är 
en fullserviceanläggning med både bil- och bodelsser-
vice. Vi blev mycket väl omhändetagna  De satsar på 
en ny verkstad som skall vara klar sen höst 2018 el-
ler början av 2019. Totala ytan blir 2300 m2 varav nya 
verkstaden blir 800 m2. 12 -13 anställda blir resultatet.
Vi fick på stående fot ett erbjudande av ägaren Fredrik 
Pettersson att medlemmar i Bürstner Husbils Club 
får 15% rabatt på service om bokning sker innan 1 juli 
för service under augusti och september.

Kenneth Elfström 500

styrelsemöte hos Bürstneråterförsäljaren  
Maskincentrum i Bockara
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Vi var åtta husbilar som hörsammat 134 Roland o 
Maud samt 1707 Knud o Doris inbjudan till Dan-
marks största fritidsmässa med över 60 000 besökare 
den 23-25 februari. Till I år hade Knud ordnat ännu 
bättre platser på mässcampingen, endast 150 meter 
från entrén. Han hade, som vanligt, även ordnat en 
”arbetsbod” där vi satt om kvällarna och diskuterade 
olika utställare och löste alla världsproblem.
 Under lördagen var 199 Pälle och undertecknad 
inne och besökte Dansk Bürstnerklub. De har börjat 
planera sitt 10-årsjubileum som är nästa år (2019). Vi 
fick en preliminär inbjudan, vilket också klubbarna i 
Norge, Nederländerna och England skall få. Tid och 
plats blir troligen i månadsskiftet juli - augusti på Fyn.
Ja, nästa år blir det, minst, två resor till grannlandet i 
sydväst. Ferie For Alle arrangeras samma helg som i 
år och Knud har fixat mer platser på samma område 
som i år.

Kenneth Elfström 500

Ferie For Alle 2018

EFTERLYSNING
Alla ni ca 300 medlemmar kan väl lämna lite text och kanske en bild till mig, så vi får 
något att läsa om i Rullan. 199 Pälle ansvarig utgivare

Två medlemmar i Dansk Bürstnerklubs bjuder in vår 
ordförande 199 Pälle Bergfoth till 10-årsjubileet 2019.

Foto: 500 Kenneth Elfström

I denna ”arbetsbod” satt vi 16 personer på kvällarna och löste världsproblemen.         Foto: 1732 Raimo Blennerstedt
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Idé & Teknikträff  11 – 13 maj
Vi samlas i Sjötorp vid Göta Kanal

Fiats representant kommer att informera. Har Ni några frågor.
Anmälan till Sonja Sandwall 070-523 25 68 och avgiften 680:- betalas till klubbens bankgiro som är 564-
8308. senast den 25 april. 
Torsdagen  den 10 maj är Kristi himmelsfärdsdag. Vi är på plats om Ni vill komma tidigare. 

Det finns mycket att 
upptäcka i Sjötorp. 
Cyklar finns att hyra.

Fredag 11/5
12.00 inkörning.
  Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Medtag gärna en lottvinst. 
  Värde ca 50 kr. Lämnas vid entren.
18.00  Vi bjuder på ärtsoppa (Ewas hemkokta) 
  med varm punsch. Turistchefen berättar om Sjötorp.
  Egen dryck medtages.

Lördag 12/5
09.00  Styrelsemöte.
10.00  Medlemsmöte.

Egen lunch.

13.00  Fiats representant informerar om bränsle och motorer.
  Mentor Björn Sandwall. Tid för frågor och diskussion.

18.00  Vi bjuder på mat och underhållning. Egen dryck.

Söndag 13/5
Tipspromenad.
Kaffe med macka, prisutdelning.

Deltagarantal max 60 bilar. Träffansvariga:
1186 Kalle 070-3127701   300 Stina 070-7155661   369 Sonja 070-5232568

Nya besiktningsregler den 20 maj 2018.
Den största förändringen är att de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registre-
ringsnumret, slopas och det införs rörliga perioder för majoriteten av alla fordon.
Regeländringarna är en anpassning till gällande EU-lagstiftning.

Efter beslut i styrelsen har RMF skickat in två skrivelser till regeringen och berörda myndigheter med 
förslag på lämpliga ändringar i nu rådande förhållanden. Vi hoppas givetvis på ett snabbt och korrekt 
bemötande och att berörda myndigheter tar till sig våra synpunkter och agerar utifrån detta. Det handlar 
om överlast och färdskrivare. Färdskrivare i fordon över 7,5 ton. 

Kenneth Elfström 500

Nytt från RMF
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Norrlandsträffen 1-3 Juni 2018
HÖRNEFORS Trafikcenter

Fredag 1 juni
14.00 Incheckning (Går INTE att checka in tidigare)
18.00  Middag  ( Medtag bestick, dryck och glas)
20.00  Kaffe (Egen kaffemugg)

Lördag 2 juni
10.45 Buss till Norrbyn

11.30-11.45 Färja Norrbyn- Norrbyskär.
  Hämtning med tåg vid färjan. Medtag varma kläder!

12.00-13.30 Sågverksbuffé med kaffe och kaka

13.45-14.45 Historisk Guidning i muséet och runt ön med minitåget.

15.15-15.30 Färja Norrbyskär- Norrbyn. Åter med buss till Campen

18.00- Middag. Egen mat. Underhållning.

Söndag 3 juni
10.00 Tipsrunda. Ev visning av husbilar från Fritidsmetropolen.

12.00 Kaffe och hemresa.

Anmälan Anmälan senast den 25 april. OBS: Endast per telefon till 
  Torsten 070-655 87 50 eller Maj-Lis 070-389 99 91                                                   

Kostnad 1 250:- per bil med 2 personer.

Betalning  Senast den 15 maj 2018. Överföres till konto: 3040 02 72385  (Nordea) eller 
  Swish: 070-655 87 50. Ange medlemsnr och namn.

Specialkost  Meddelas vid anmälan eller senast 14 dagar innan träffen.

Varmt välkomna till årets Norrlandsträff
695 Torsten och Maj-Lis, 1666 Bengt och Erica, 877 Rolf och Ann, 1115 Assar och Inger
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24 – 26 augusti: Sensommarträff
Pumpen, Tunaberg, Nyköpings Kommun

Kostnad per bil 600. Betalning sker till Bürstner Husbilsklubb 564-8308.
Märk talongen med Pumpen.
Anmälan sker till 466 Marianne Schewenius 070-693 95 24.

Fredag 24/8
12.00 Inkörning
 Kaffe o fralla. Umgänge med Bûrstnervänner
18.30 Knytis (mat o dryck medtages)

Lördag 25/8
11.00 5 kamp
13.30 Styrelsemöte
15.00 Medlemsmöte
18.30 Gemensam middag (egen dryck medtages)

Söndag 26/8
09.30 Tipspromenad
11.00 Kaffe o Kaka
12.00 Avslutning o Hemfärd

Arrangörer: 1500 Bengt Christensen m.fl.

2 – 4 juli: Fabriksbesök hos Bürstner i Kehl

Den 2-4 juli skall vi besöka Bürstnerfabriken i Kehl. Ankomst till DCC 
Camping, Rheindammstrasse 1, Kehl den 2 juli. 
På kvällen välkomnande och samkväm. Program för 3-4 juli står Bürstner för och kommer senare. 
Från Malmö är det c:a 105 mil.

Krav för anmälan:
A)  Varit medlem i minst 2 år.
B)  Varit på en klubbträff tidigare.
C)  Ej varit med till Kehl sedan 2012.

Deltagarantalet är begränsat till 25 ekipage (50 personer).
Anmälan senast den 13 april och då skall även anmälningsavgiften vara 
betald. Pris per bil kr 500:- till klubbens bankgiro 564-8308.
Arrangörer: 500 Kenneth o Ing-Marie och 1614 Åke o Ann-Christin.
Anmälan till 500 Kenneth Elfström, 0705 – 57 36 33.

Anmälda: 224, 283, 369, 466, 500, 695, 761, 769, 791, 835, 877, 1115, 1310, 1327, 1417, 1462, 1569, 1579, 
1614, 1666 och 1672.

Reserver (ej uppfyllt kraven A-C): 1755, 1823, 1837, 1909. 1000, 170, 1188  och 634.

Musée National de l´Automobile de Mulhouse
Eventuellt kommer flera av oss att även besöka Musée National 
de l´Automobile de Mulhouse den 6 juli. Ett fantastiskt bilmuseum med Bugatti som specialitet. 
Det ligger c:a 12 mil söder om Kehl i staden Mulhouse som ligger på franska sidan om Rhen.
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5 – 9 september: Elmia
Husvagn - Husbil, Elmia, Jönköping och årsmöte

Det finns 50 platser på område 1 först till kvarn gäller.
OBS EJ EL om ni vill stå bredvid varandra måste ni komma samtidigt.

Anmälan och ankomstdag till Stig Högberg 0733-632474 
OBS endast telefonanmälan.

Alla som står på campen skall stå i klubbens monter och ev.hjälpa till med städning någon gång under 
mässan.

Pris 1250 kr per bil 2 vuxna 3 barn under 15 åretalas till Bankgiro 564-8308 Betalas snarast efter anmälan.

Hälsningar Stig 283

Anmälda: 283, 500, 71, 1165, 465, 1000, 466, 1217, 199, 1837, 224, 1186, 1374

Sudoku
Jag vill ha namnen på de medlemmarna som döljer 
sig bakom de färgade rutorna. 

Pris: 1 st trisslott. 

Svaret vill jag senast den 31 juli 2018 under adress: 

Kenneth Elfström, 
Kongsbergsvägen 4
432 98 Grimeton.

Namnet på ”gul” medl.:  ………………………………………………………………………………………

Namnet på ”blå” medl.:  ………………………………………………………………………………………

Inskickat av:  Nr: ……………………………………

Namn: ………………………………………………....………………………………………………………

8 7 4 1 2

8 3

2 3 5 7

5

2

5 3 9

5 9 1

4 2 1 9 7

1 4

Vinnare i Sudoku nr 5 - 2017
Vinnare av en trisslott i tävlingen 5/-17 blev: 134 Maud Franzén, Linköping. 
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Stora vägen 62C, 579 91 Bockara 0491-522 10 
www.maskincentrum-bockara.se

FULLSERVICEANLÄGGNING

Garanti från 
87:-/mån/begagnat

Mån- Tors 
09.00- 17.30

Fredag 
09.00 - 16.00

Söndag 
12.00-15.00

Öppettider

Välkomna!

Bürstner Ixeo Time 726
Kampanjpris: 731.000:-
160 hk motor, 2 airbag, farthållare, markis med led,  
Truma kombi 6E, remisgardiner, alu-fälgar 16”, kylskåp 
145 l, elektrisk golvvärme 230V, AC bildel, farthållare, 
esp, asr, 5-bältad.

Det finns ett fåtal platser kvar till Elmia den 5-9 september.
Skynda er att anmäl er till 283 Stig Högberg 0733-63 24 74 Elmia
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Bürstner Husbils Club Profilkläder

Piketröja finns i rött eller
svart, med clubemblem.

Storlek: 
Dam 34-44, Herr XS - XXXL

Pris: 169:-/st

Jacka finns i rött eller svart,
med clubemblem.

Storlek: 
Dam 34-44, Herr XS - XXXL

Pris: 695:-/st

Keps, svart med röd kant,
med clubemblem.

En storlek (passar alla)

Pris: 99:-/st

Beställning sker direkt till elinor@clabris.se , ClaBris, Mjölby. På varje order tillkommer 99:-, 
som sätts in på bankgiro 5734-5332 så kommer kläderna direkt hem.



Förverkliga dina Bürstner-Drömmar!

forsbergsfritidscenter.se

UPPTÄCK FORSBERGS 

Välj bland 

5 varumärken på 

7 center! Vi har alla 

storlekar och 

prislägen! Störst i 
Sv� ige!

Välk� men till oss!
HYSSNA 0320-305 50 | BJUV 042-830 80 

STOCKHOLM 08-756 67 60 | BORLÄNGE 0243-21 25 00 

MANTORP 0142-670 700 | KARLSTAD 054-202 16 50 | KALMAR 0480-889 44

                                                                        (ej Bürstner)

   

Alltid  minst 

 600 husbilar och 

husvagnar i lager! 

Både nytt & begagnat 

för omgående 

leverans!

och 

Både nytt & begagnat 

Välsorterade 

tillbehörsbutiker

samt förmånlig

fi nansiering!


