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

Vice ordförande AU
1837  Magnus Ödmark 070 – 571 08 07
E-post: skydrop57@hotmail.com

Sekreterare AU 
500  Kenneth Elfström 070 – 557 36 33
E-post:  500bhc@gmail.com

Kassör AU
466  Marianne Schewenius 070 – 693 95 24
E-post: marianne.schewenius@telia.com

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

Ledamot Webansvarig
1221  Göran Carlsson 070 – 829 85 26
E-post: grcarlsson44@gmail.com

Ledamot Facebookansvarig
1221  Eva Yrne 070 – 357 93 03
E-post: eva.yrne@gmail.com

Ledamot  Elmia-ansvarig
283  Stig Högberg 073 – 363 24 74
E-post: stighogb@telia.com

Ledamot  Ansvarig utgivare
199  Pälle Bergfoth 070 – 330 73 69
E-post: 199pelle@gmail.com

Valberedning
1374  Tommy Söderlund 073 – 370 03 40
466  Sture Schewenius 070 – 591 64 00
500  Ing-Marie Elfström Glamsjö 070 – 567 36 33

Revisorer
1115  Inger Sjöberg 070 – 383 95 45
877  Rolf Forsberg 060 – 15 18 15
 
Revisorsuppleant
1699  Ewa Karlsson 070 – 612 25 22

Materialförvaltare
948  Göran Åström 070 – 207 08 29
199  Pälle Bergfoth 070 – 330 73 69

Tidning för medlemmar i 
Bürstner Husbils Club
Tidningen utkommer med fem 
nummer per år.

IT Support
Mejla Göran: 
grcarlsson44@gmail.com

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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Tottes spalt

Tack för förtroendet att axla ordförandeposten efter 
199 Pälle. Han har lagt ned sin själ i klubbens verk-
samhet och varit klubbens ansikte utåt i 12 år.
 
Jag har för avsikt att styra klubben framåt tillsammans 
med resten av styrelsen. 
Vill samtidigt hälsa dom nya styrelsemedlemmarna 
välkomna. 
Man brukar säga att nya sopar, sopar bäst när dom är 
nya. Jag skall inte använda så många sopar. Men en 
liten blir det nog.

Många av er har nog hört att jag väntar på en höfto-
peration så att jag kan börja kunna gå ordentligt igen. 
Det var anledningen till att jag inte kunde närvara på 
Elmia.

Tack för förtroendet att axla ordförandeposten efter 199 Päl-
le. Han har lagt ned sin själ i klubbens verksamhet och varit 
klubbens ansikte utåt i 12 år.

Att köra bil går bra, som tur är. Det blir en resa till det 
första styrelsemötet i oktober som vi har förlagt till 
en av klubbens medlemmar, 169 Lennart Carlsson i 
Bråttom, Norsholm. 
 
Det finns kanske fler medlemmar som har lokaler 
som kan användas till möten/sammankomster.
Jag ser fram emot att medlemmar kallar till spontan-
träffar runt om i vårt vackra land. 
Vi, med flera, jobbar för fullt med kommande Norr-
landsträff.
 
Ta´ det lugnt efter vägarna.
Vi syns och hörs.
 

695 Torsten ”Totte” Lindberg

Hej! till alla i världens bästa Husbilsklubb

vill vi ge till 169 Lennart Carlsson i Bråttom, Norsholm för sin gästfrihet 
i samband med styrelsemötet den 13 – 14 oktober. Vi var åtta husbilar, av 
fabrikatet Bürstner, på gården och alla fick ström. Tänk att det finns så 
fina och omtänksamma medlemmar i världens bästa husbilsklubb. Än en 
gång; TACK!
 

Bürstner Husbils Club
Styrelsen

ETT STORT TACK

Övre raden: 
1217 Roger Jacobsson, 1221 Göran Carlsson, 1221 Eva Yrne, 199 Pälle Bergfoth och 283 Stig Högberg.

Nedre raden tillika AU:
500 Kenneth Elfström, sekr., 1837 Magnus Ödmark, vice ordf., 695 Torsten Lindberg, ordf. 
och 466 Marianne Schewenius, kassör.

Omslagbild, Bürstner Husbils Clubs nya styrelse
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Bästa Bürstner vänner!
Snart är ännu ett år till ända och jag har i skrivande stund just fått veta att Erwin Hymer Group AG, 
där Bürstner ingår, har fått en ny ägare i amerikanska Thor Industries. Ett företag som idag är världens 
största tillverkare av fritidsfordon. Givetvis ska allt prövas innan affären är klar, vilket den beräknas vara 
kring nyår.  Spännande och kul är i alla fall min känsla. 

Ett stort tack till Er alla som följde med till Kehl och fabriksvisningen, det var som alltid trevligt och en 
bra stämning under dessa dagar, och jag hoppas Ni är nöjda med resan. Alltid svårt att hitta ett program 
och tempo som passar alla, men jag hoppas Ni som deltog tyckte det var värt resan dit. Hur som, svårt 
att inte vara nöjd när man får åka Bürstner

Vi har nu även klarat av både Nolia och Elmiamässan, och resultaten har inte varit riktigt som jag hopp-
ats på, men jag tror på en snabb återhämtning för branschen bara valdiskussioner mm har hunnit lägga 
sig lite. Val och valutakurser har inte riktigt gynnat vår bransch för tillfället, men intresset för camping 
och husbil har aldrig varit större, så jag ser med tillförsikt fram emot hösten och vårens aktiviteter. Och 
med det modellprogram vi har känner jag mig inte orolig på något sätt. 

Klubben skötte städningen av våra montrar på Elmia, och det med ”bravur”. Detta ger klubben ett bra 
tillskott i kassan och jag är tacksam för Ert engagemang, och välkomna åter 2019. Stort tack!

Men störst tack går till Pälle Bergfoth för ditt enorma engagemang i klubben under alla dessa år. Jag 
hoppas att ditt engagemang fortsätter minst lika länge till, även om det numera inte är som ordförande. 
Klubben behöver eldsjälar, och jag vet att Ni är många sådana i klubben och ett stort tack till Er alla, ingen 
mera nämnd, men heller ingen glömd! Ni är oerhört betydelsefulla inte minst för mig, men allra mest 
för Bürstner.

Önskar Er alla en skön höst, och tänk på att boka servicetider redan nu, 
då våren är här förr än vi anar!

Med vänlig hälsning
Jörgen Fornander

Elmia Husvagn & Husbil var i år den 5 – 9 septem-
ber. Bürstner Husbils Club hade som vanligt en egen 
camp inne på mässområdet med plats för 50 bilar. 
Inne i Bürstnermontern hade vi fått en ny disk där 
ett femtontal intresserade fyllde i ansökningspapper 
för medlemskap. I montern fanns också 20 nya, ex-
klusiva och fantastiskt fina modeller av mässans bästa 
fabrikat. (Gissa vilket). 

   På lördagen hade klubben sitt årsmöte och vi valde 
en ny ordförande efter 199 Pälle Bergfoth, som avsagt 
sig omval efter 12 år på posten. Den nye är 695 Torsten 
Lindberg från Umeå. Han är 68 år, gift med Maj-Lis 
och åker en Elegance i 840 2017. Till vice ordf. valdes 
1837 Magnus Ödmark, Borlänge. Nya i styrelsen blev 
också 1221 Eva Yrne och Göran Carlsson. På sidan 2 
kan ni läsa om alla i styrelsen och övriga funktionärer. 

Elmia 2018
Gå även in på hemsidan och sök under ”protokoll” där 
årsmötesprotokollet finns.

   Vi träffades i tältet varje kväll och åt och umgicks. 
Men lördagskvällen var lite extra. F.d. Bürstneråka-
ren Benny Jannerbrink underhöll oss med sång och 
musik hela kvällen. Mycket country. Allt från Johnny 
Cash till Elvis Presley.

   Vi har ett problem i klubben. Varje träff samlar upp 
till 40 – 50 bilar, det vill säga 80 – 100 personer. Kan 
ingen av er skriva en liten, liten berättelse om vad som 
hänt. Har ni dessutom en bild vore Rullan en fröjd att 
läsa.

Kenneth Elfström 500
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Enligt tidningen Husbil & Husvagn har den ameri-
kanska tillverkaren av fritidsfordon ,Thor Industries 
Inc, köpt husbils- och husvagnskoncern Erwin Hy-
mer Group  för motsvarande 2,1 miljarder euro. Af-
fären kommer att skapa världens största tillverkare av 
fritisfordon med en ledande position i såväl USA som 
Europa.
   Företaget grundades 1980 av Peter Orthwein och 
Wade Thompson och har sitt huvudkontor i Elkhart, 
Indiana, USA. Antalet anställda var 17 800 (2017). 

I årets omröstning i tidningen Husbil & Husvagn 
vann Bua hamn i Halland tävlingen – Årets ställplars 
2018. Under sommaren har det varit c:a 7 200 över-

Erwin Hymer Group:s EHG open är en golftävling för 
Bürstner, Carado, Hymer och Laika-ägare som avgjor-
des på Gustavsvik, Örebro City Golf and Country Club 
den 25 maj.
Närmare 60 deltagare hade antagit utmaningen i ett 
soligt och perfekt väder. Bäst från Bürstner Husbils 
Club blev Katarina  Hultman 791, Ljungby som kom 
tvåa i klass B. Övriga i klass B från klubben blev: 6 
Mats Lindin 467, Hisings Kärra, 10 Kurt Blixt 751, 
Vadstena, 13 Åke Stärner 201, Mora, 16 Lars Hultman 
791, Ljungby, 17 Kjell Wahlholm 1214, Tullinge, 20 
Anna-Lena Stärner 201, Mora, 21 Birgitta Wahlholm 
1214, Tullinge, 23 Johnny Nilsson 1000, Vadstena, 24 
Britt Glamheden 1401, Varberg och 25 Bo  Ribbert 
1078, Skummeslövsstrand.

Thor Industries har köpt Hymer

Bua hamn – Årets ställplats 2018

EHG open i golf

Lägg till 7 300 anställda inom Erwin Hymer Group. 
Totalt 25 100.
   De amerikanska märkena märks främst Heartland, 
Jayco och Airstream. Den sistnämnda är den ägg-
formade aluminiumhusvagnen. Numer ingår även 
Bürstner, Carado, Dehleffs, Elddis, Etrusco, Hymer, 
Laika, LMC, Niesmann + Bischoff, Roadtrek samt 
Sunlight m.fl.

Kenneth Elfström 500

nattningar i hamnen. Men det finns inte en dag på 
året då det inte står några husbilar där. Till och med 
på jul- och nyårsafton står där bilar. 28% röstade på 
Bua hamn, 23% på Boforsudden, 20% på Lundåkra-
hamnen,17% på Sandkvie och resterande 12% på No-
gersunds hamn. 
   Varför jag skriver om detta beror på att frugan, 
Ing-Marie, är född och uppvuxen i huset närmast 
hamnen i Bua. Så hon känner sig hemma där.

Kenneth Elfström 500

Klass A: 6 Patrik Persson 1859, Märsta, 12 Stefan An-
dersson 1210, Svartinge, 20 Kurt Glamheden 1401, 
Varberg och 22 Maria Persson 1859, Märsta.
Efter tävlingen bjöd Erwin Hymer Group på lunch i 
klubbhuset där även prisutdelningen ägde rum.

Kenneth Elfström 500



6

Äntligen var det dags. Våren har varit lite knepig så 
allt har inte varit som det brukar men nu är allt som 
det ska för nu är det dags för klubbens första träff.
 När vi närmade oss målet siktade vi som vanligt in 
oss på det röda klubbtältet. Där stod  Stina och Jürg 
(300) och tog emot oss. På det som var en bandyplan 
på vintern stod nu rader av husbilar redan parkerade. 
Björn (369) höll ordning på leden. Han talade om hur 
och var vi skulle stå. Så var vi på plats. Då ropade Stina 
att det var kaffe i tältet. Vi gick dit och fick smaskiga 
bullar som som Christina (369) hade bakat. Vi kollade 
också på den fina släpvagnen som Bürstner Sverige 
förärat klubben. Det var en fin gåva till vårt 20-årsju-
bileum.

 Så kom Kalle (1186) och frågade när vi ville gå och 
se på Baltzarmuseet som låg i hamnen. Vi bestämde 
att vi ville komma med redan på eftermiddagen. Det 
blev samling och så tågade vi i samlad tropp till ham-
nen. Utmed kanalen finns det på flera ställen sådana 
här små museer. De är trevliga för de berättar oftast 
om hur den egna bygden formats av kanalen. Den 
hade format Sjötorp. Från att ha varit nästan en gård 
till det samhälle som växte fram med varv och indu-
strier som försåg varvet med smide, trä osv. 

 En souvenirbutik låg i anslutning museet. Nästan 
alla gick en runda i butiken som var ganska välsorte-
rad. Jag fann inget men det var några av oss som kom 
ut med en liten påse. 
  När vi kom tillbaka till bilarna var vi kaffesugna. 
Det var ju lätt avhjälpt. I väntan på kvällens samling 
myste vi över en kopp kaffe.
 I direkt anslutning till där vi parkerat våra bilar 
fanns ingen samlingslokal. Vi samlades och åter igen 
avtågade i samlad tropp. Målet var en riktigt fin bygg-
nad som varit missionshus men nu var samlingslokal. 
Byggnaden påminde om en fyr.

 

Vårträffen i Sjötorp 10-13 maj 2018
Kvällen blev lyckad. Det surrades väldeliga för det var 
flera medlemmar som inte setts under vintern. Eva 
hade lagat en alldeles förträfflig ärtsoppa. Det var mer 
regel än undantag att man försåg sig med en andra 
portion.
 Det var många nya medlemmar som hälsades väl-
komna med namnbricka och en ros. Det var Ingrid 
och Staffan Karlsson (1792), Maria och Anders Eng-
ström (1845), Gertie och Karl Engman Gagner (1909), 
Anette och Nils-Erik Sandström (1941), Helena och 
Bernt Svensson (1948) samt Monica och Donald Gus-
tavsson (1865).

 Lotteriet passerade utan att vi vann något trots att 
vi försett oss med maximalt antal lotter. Men som nå-
gon sa.- Det är vinst på alla lotterna. Antingen vinner 
någon av oss medlemmar eller också vinner klubben. 
Det berättades vitsar som sig bör. En del gick i repris 
och en del var nya. Så var det plötsligt kväll. Nästa alla 
bröt upp samtidigt. Det hade varit en bra dag.

 
 

Lördagen började med årsmöte klockan 10. Snabbt 
lotsade oss Pälle (199) oss genom mötet. Ekonomin 
var stabil 150.000 minus 41.000 i väntade utbetal-
ningar borgar för det. Lite trist däremot var det att 
medlemsantalet var oroväckande lågt. Roger (1217) 
rapporterade att vi i nuläge bara var 275 medlemmar. 
Flera medlemmar har slutat p.g.a. att de bytt bilmär-
ke?!?! Någon har slutat åka husbil. Trots det var Roger 
hoppfull. Det kom alltid eftersläntrare som glömt be-
tala men som gör sig oskyldiga lite senare. 
 Kenneth (500) visade en keps som klubben tagit 
fram. Den kostar 129:-. Kenneth informerade också 
om arbetet i ”Mobil Fritid”. Det till synes tröstlösa ar-
betet med att lösa problemet med lastvikten på våra 
bilar har nu lagts på regeringens bord.Samlingslokalen

medlemsmötet
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 Pälle tog upp den lite dåliga uppslutningen till våra 
träffar. Vårt tält på ELMIA är i farozonen.  I nuläge var 
det inte tillräckligt många anmälda för att vi ska kun-
na täcka kostnaden för tältet. Till sensommarträffen 
var det bara 10 anmälda. Om det inte blir minst 40 
bilar så ställs träffen in.
 Av någon anledning kom inte den person från Fiat 
som skulle svara på frågor från oss. Kenneth samlade 
ihop våra frågor. Han tar sedan kontakt med Fiat. Sva-
ren redogör han i Rullan. Eftersom Fiatrepresentan-
ten inte kom blev resten av dagen fram till klockan 18 
öppen för fria aktiviteter.
 Så blev det dags för kvällens samling. Håkan Lund-
gren stod för underhållningen. Han kunde sin sak. 
Han spelade och sjöng visor när vi kom. Efter maten 
blev det typ dansbandsmusik. Det var ganska många 
som valde att ”svänga sina lurviga”.

 

Maten vi fick var alldeles utmärkt. Den kom från dem 
som drev museet. 

 

Pälle tackade arrangörerna Stina och Jürg (300), Son-
ja och Björn (369), Kalle (1186) samt Eva för en väl 
arrangerad fest. Detta kunde de göra om tyckte han.

 

Innan kvällen var slut blev det dragning på lotterna 
som sålts. Det var många och fina vinster som lotta-
des ut. Idag hade vi tur. Vi kunde gå hem med en rik-
tigt fin lottvinst.
 Så kom söndagen. Den inleddes med tipsprome-
nad med kluriga frågor som Kenneth (500) satt ihop.

 Efter avslutad promenad samlades vi i ”missions-
huset”. Där berättade Birgitta Svensson om Sjötorps 
historia om hur kanalen gjorde att bygden blomma-
de upp. Det som innan varit en gård med gästgiveri 
växte till ett samhälle. Här fanns varv. Skog och såg-
verk m.m. etablerade sig. Allt för att förse varven med 
material. Hon berättade om huset vi var i. Byggnaden 
uppfördes i slutet på 1800-talet av Sjötorps missions-
församling. Det användes som missionshus t.o.m. 
2003. Då övertog Sjötorps bygdegårdsförening huset. 
Det används numera som som samlingslokal som fli-
tigt hyrs ut.

 Så blev det kaffe och smörgås. Under tiden rätta-
des våra svar från tipspromenaden. Som vanligt var 
Kenneths frågor mycket kluriga. Så kluriga att ingen 
hade alla rätt. Dom som var allra bäst hade trots allt 
bara bommat en fråga. Det var Gertie (1909), Anders 
(1845), Tord (434), Uno (465) samt Sture (466). Det 
fanns jättemånga tröstpris så många stolta medlem-
mar lämnade festen.

 Jag och många med mig har haft en riktigt trevlig 
helg. Tack för ett väl arrangerat event.

Vid tangenterna  Bakom kameran
Kerstin 289 Kerstin 289 och Pälle 199

Håkan Lundgren

Här var det fest.

Arrangörerna.
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En av årets höjdpunkter börjar om några dagar. Vi för-
bereder oss inför resan norrut, i år ska vi till Hörne-
fors ca 3 mil söder om Umeå.

 Vår resa börjar 30 maj på eftermiddagen. När alla 
måsten är klara i hemmet, då kör vi!
 Vi ska följa Rv 50 mot Styggbo där 699 Britt och 
Lars-Göran bor, de är numera före detta medlemmar i 
klubben. Efter en trevlig kväll är det snart morgon och 
då ska vi köra vidare norrut. Vägarna kantas av otroligt 
mycket blommande lupiner i alla dess färger. Solen 
skiner och det är varmt. Vi har haft en fantastisk fin 
majmånad endast några få droppar regn. 

 Nästa stopp blir som vanligt i Svartvik, strax innan 
Sundsvall. En bra ställplats som är gratis.
 Fortsätter E4:an mot Höga Kusten bron, där stan-
nar vi och käkar lite lunch. Här träffar vi 466 Marian-
ne och Sture, som också ska till Hörnefors. Vädret är 
otroligt strålande med inslag av några fuktiga droppar 
och humöret är på topp. 

 Strax efter kl. 14 anländer vi till Trafikcenter i Hör-
nefors. Härligt att möta alla glada Bürstner vänner 
både nya och gamla + flera f.d. Bürstner ägare som 
bytt till annat märke. Sol och lite moln, många kramar 
och härliga skratt. Vi tar med egna kaffemuggar för kl. 
15 serveras det kaffe med dopp. 695 Torsten klämtar 
i sin fina mässingsklocka. Den har burits av Torstens 
pappas häst Pontus. Den har en otrolig fin klang. När 
den klämtar ska vi höra upp!  Torsten berättar om hel-
gens kommande händelser.   
 Därefter minglar vi mellan alla fina bilar i Världens 
bästa Husbilsklubb!!!  En underbar eftermiddag! 

 Fredag kväll samlas vi kl:18 då Harriet Hedlund 
ordförande för nämnden för folkhälsa och primärvård 
i Umeåregionen. Hon berättar att Hörnefors är en 
tätort i Umeå kommun i Västerbottens län, belägen 
vid Norra Kvarken som skiljer Bottenviken från Bot-
tenhavet och är en del av Världsarvet. Kvarken bety-
der ”Havshals”. Det är drygt 2500 invånare. Namnet 
Hörnefors tillkom när ett järnbruk anlades i byn år 
1775. Under finska kriget 5 juli 1809 stod slaget vid 
Hörnefors mellan ryska och svenska trupper. Striden 
slutade med att svenskarna retirerade. År 1874 restes 
ett monument i Hörnefors över J Z Duncker med in-
skriften ”Att dö för vårt land är att leva för vår ära”. 
Kända personer från orten är trion fotbollsspelare, 
som blev guldmedaljörer i Olympiska spelen som-
maren 1948. Gunnar, Knut och Bertil Nordahl. Ani-
ta Gradin minister, Bert-Åke Varg skådespelare, Max 
Fenders dansband, Odain Rose friidrottare, En staty 
av Gunnar Nordahl är placerad utanför gamla kom-

Norrlandsträff i Hörnefors 1-3 juni 2018

munhuset. Som sagt hon kunde sin historia om trak-
ten. Tack Harriet Hedlund! 

 Därefter är det dags för middag, som består av 
Wok, 1666 Bengt och Erika har fixat en stor wokpan-
na där de tillagar en supergod blandning av kyckling, 
nudlar och en massa grönsaker och en god sås. Tack! 
Det pratas och njuts i trevlig gemenskap. Nya med-
lemmar får sina namnbrickor och välkomnas med 
varm hand in i klubben. Natten är ljus och skön !!!! 
God Natt!

 Lördag förmiddag kl:10:45 är det avfärd med buss 
från Hörnefors Trafikcenter till färjeläget. De som 
har hundar har möjlighet att ta dem med på bussen. 
Bengt är vår chaufför. Vi ska transporteras med båt 
från Norrbyn ut till ön Norrbyskär. Här är ordnat så 
de som har svårt att gå kan få åka med elektrisk turist 
tåg. Toppen! 

 
 
 

Vi börjar med lunch som består av Sågverksbuffé i 
trivsam miljö och mycket gott att äta. Själv älskar jag 
lax, Björn gillar mer Västerbottenpaj. 
 Efter en god lunch är alla mätta och belåtna. Vi blir 
uppdelade i två grupper. En grupp gör besök på mu-
seet och den andra åker turisttåget runt på ön. Sedan 
byter vi. Två duktiga guider leder oss genom öns his-
toria.   
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 Norrbyskär är en ö som ligger i landskapet Ång-
ermanland. 1895 startade Frans Kempe ett ångdrivet 
sågverk, en s.k. ångsåg. Han anlade för den tiden ett 
mönstersamhälle för arbetarna. Norrbyskär har kall-
lats ”Idealsamhälle ute i havet”.  I början av 1900-talet 
hade samtliga hem elektrisk belysning, vilket var en 
lyx på den tiden. På Långgrundsgatan ligger 20 grå/
vita bostadshus där de fast anställda arbetarna bodde. 
Varje hus innehöll fyra lägenheter med ett rum, kök 
och sovalkov. I stort sett fanns allt på ön och verksam-
heten hade sin höjdpunkt på 1920-talet, då närmare 
1400 personer var bosatta på ön i samhället som kall-
lades Norrbyskär. Sågverket lades ned 1952. 

 Inne på museet finns en miniatyr uppbyggnad av 
hela ön, där får man en helhet av hur livet var här ute. 
Imponerande! Tack för en underbar dag i Norrbyskär! 
Solen har lyst på oss hela dagen. Nu dags att fara till-
baka till fastlandet. Bussen, varm? Gissa om den är! 
Tar lång tid att få in sval luft via Ac:en. 

De stora hundarna har det jobbigt men fick gå längst 
fram, det blev något bättre för dem. Därefter en skön 
vila med mingel utanför bilarna. Ikväll blir det ”hus-
bils knytis” var och en tar med sin egen mat och dryck. 
18:30 är det dags för gemenskap i intill liggande bygg-
nad. Naturligtvis lotteri med fina vinster. Björn och 
jag vinner (inte ofta) varsin fin kåsa i trä. Kul för det 
tillhör ju Norrland. Därefter kommer en trubadur vid 
namn Östen Hedman från Vindeln. Han sjunger och 

spelar gitarr, drar historier och håller på tills klockan 
blir sen. Men vad gör det natten är ju ljus och vi är 
på Norrlands träff i Hörnefors. Solnedgången är kort 

solen går ner 23:40 och upp igen 00:20. Visst är det 
härligt att vara på träff här uppe i ljuset hela dygnet, 
man blir helt lyrisk! Kram på Er alla! 

Natten gick fort, redan dags att gå upp! 
Idag kl. 10:00 är det dags för en tipspromenad som 
naturligtvis 500 Kennet har knåpat ihop. Alla kan vara 
med, de som har svårt att gå på kuperat underlag får 
frågorna nedskrivna och kan därför delta. Toppen! 
Kaffe med hembakat, smakar alltid bra!

 Vinnare av tipsrundan är 1918 Olle och Eivor, m.fl. 
Grattis alla!

 Dags för hemfärd, men innan man släpps ut ge-
nom grindarna får alla chaufförer blåsa i Trafik cen-
ters alkotest. Gick bra för alla!
 Tusen Tack hela Norrlandsgänget, 695 Maj-Lis & 
Torsten, 877 Ann & Rolf, 1115 Inger & Assar och 1666 
Erika & Bengt.

Hoppas på en ny Norrlansträff 2019!

 Vi ska stanna kvar en natt hemma hos Bengt och 
Erika här i Hörnefors tillsammans med Torsten och 
Maj-lis. För att planera vår resa tillsammans ner till 
Bürstnerfabriken i Kehl om några veckor, samt mid-
sommarfirande i Borensäng Caravan Camping. 

 En trevlig kväll med god mat och dryck!
Tack för oss, nu kör vi hemåt i Nordan vindens krafter. 
Passerar Höga Kusten bron där det blåser 18s/m. Rus-
kar rätt bra i Argosen.

Var rädda om Er och kör försiktigt! Vi ses någonstans!  
Kramas lite till!

369 Sonja & Björn



10

Vi ska åka till ställplatsen i Valdemarsvik för att träffa   
…Lillemor och Lars, …Catrine och Kennet + 2 par till.
Anledning till detta är att på förra årets Norrlandsträff 
i Olofsfors var det Öl och Whiskymässa.
Det resulterade i att 369,? ? anmälde intresse för att 
köpa ett ankare i Box Whisky destilleri.

 I september 2017 blev allt klart. Whiskyn lades på 
ekfat, och ska så vara i 3år eller längre. Kennet har 
köpt en flaska på systembolaget som ska vara snarlikt 
det som komma skall.

 Vi träffas i strålande sol och börjar med fika på 
denna mycket populära ställplats. Lillemor med flera 
badar i det skapligt sköna vattnet 21 grader varmt.

 Kl. 15 är det dags Kennet har lånat fina små glas 
till provningen. Alla herrar har med sig olika sorter. 
Alltså Box, Mackmyra, Tullamore, Whisky från Ven 
och Björn hade Bürstner 20 år jubileum, Vi damer 
fick smaka på en sommardryck från Ven Detta tog fle-
ra timmar. Sedan grillar vi och njuter av en skön och 
trevlig kväll.

Whiskyprovning i Valdemarsvik 
9-10 juni 2018

 I Norrland var det ljust hela natten men här kom-
mer mörkret smygande. 

 Som alltid går tiden fort när man har trevligt. Re-
dan dags att fara hemåt, först en blåsning så att chauf-
förerna är ok efter Whiskyprovningen.

Tack för oss! Kramar till Er alla!
369 Sonja och Björn

En optimist är en person som 
bara ser grön ljus överallt, 

medan en pessimist bara ser 
det röda ljuset.

En verkligt klok människa 
är alltså färgblind

Albert Schweizer
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Tur Pälle
Efter att ha suttit fast på Färjan 7 vändor fick jag namnet 

”Tur Pälle” av 500 Kenneth Elfström.

Efter en underbar resa till Kehl drog vi hemåt. Sista 
natten i Helsingör. Efter morgonbestyr åkte vi till fär-
jan för att åka över till Sverige. 

 När färjan var framme så startade bilen så fint, 
men det kom upp en symbol som meddelade att det 
var något fel på automatlådan. Det gick inte att få in 
någon växel.. Vad gör man då? Man ringer Falk. Falk 
kom och efter 6 turer så riggade bärgare fast bilen och 
drog oss ut ur färjan. Det blev bärgning till en verk-
stad som skulle fixa felet. Men kunde inte.

 Tanken från början var att jag skulle skjutsa ner 
Ann-Catrin till sonen. Jag skulle sedan åka hem till 
min plats nummer 39 på Eksjö Camping. Falk höll 
mej med en hyrbil i 3 dagar.

 Fick dra till Smygehamn där jag skulle lämna av 
Ann-Cartin hos hennes son Clas. Fick vara där över 
helgen. Jag hade ju ingen stans att ta vägen så jag fick 
sova över där och jag väntade på måndagen. Hade bott 
i min husbil mera än sju och ett halvt år.

 Åkte till verkstaden på måndagen (trodde att hus-
bilen var färdig). Det var den inte, de kom inte in i 
datorn för att se vad som var fel. Jag sa att det inte är 
datorn utan husbilen som det är fel på. De letade efter 
någon verkstad som kunde men det var ju semester 
i alla verkstäder. Vad gör jag då, jag hade ingen stans 
att ta vägen. Jag tog in på Scandic och fick en fin fru-
kost för 1075:-. Jag åkte för att lämna hyrbilen. De var 
bussiga och  skjutsade mej till stationen för att ta tåget 
hem till Eksjö camping.

 Dottern Helena o Igge hämtade mej i Nässjö De 
hade fixat en husvagn som stod på min  plats num-
mer 39. Det var första gången sedan 80-talet som jag 
fick bo i husvagn.

 Bärgaren ringde och ville veta vart bilen skulle. 
Men han som skulle hjälpa mej hade brutit  armen. 
Vad gör man då. Man ringer Bursner Sverige Jör-
gen Fornander som lyckades att få in mej hos Bengt 
i Örkeljunga. Bärgare ringde och meddelade att nu 
är husbilen i Örkeljunga. Detta var en fredag och jag 
väntade att höra något från verkstaden och det kom ett 
SMS att nu var bilen färdig och kompisen Hasse var 
med ner till verkstaden och hämtade bilen. Han sa att 
han åker efter mej i fall att den stannar. Den stannade 
i Värnamo. Där  jag skulle svänga höger vid stoppet 

för att komma mot Vrigstad. Det blev bärgare igen till 
Hedins Bil i Värnamo. Det var en fredag och Hedins 
Bil tog bara Personbilar.

 Måndag ringer jag till Örkeljunga  och säger att det 
blir reklamation och att bilen står i Värnamo. De und-
rar om jag har  någon bärgningsförsäkring. Jag med-
delade att det var reklamation och de fick bärga bilen 
de 10 milen. Det kom ett SMS att de hämta bilen.

 Hade bokat en stuga i Helsingör till dotter Cha-
tarina o hennes familj och där fick jag också bo när 
jag inte hade någon husbil. Vi bodde där till tisdag 
och jag drog norr ut och stannade i Örkeljunga och 
hämtade en del som jag hade i bilen. De sa att det 
luktade väldigt i bilen och det kom jag på vad det var. 
Bärgaren hade lovat att tömma frys o kylskåp. De hade 
bara tömt kylskåpet. Döm av min förskräkelse när jag 
öppnade frysen.  Det var fullt av sura saker o tusentals 
vita maskar. Fick en hink med rengörings medel och 
det ligger i Örkeljungas sopor. Jag tror det har slutat 
lukta i bilen nu. 

 Verkstaden upplyste att det nog var ett jordfel eller 
och att  ett kablash fel. De hör av sej när de vet. På den 
vägen var det och nu har jag sovit i Öggestorpen sedan 
11 juli, och när jag skriver detta är det den 28 augusti.

 Har fått telefon från chefen i Örkeljunga där man 
har konstaterat att det läcker i växellådan. Det blir väl-
digt dyrt. Tur att jag hade sålt lägenheten. De väntar 
på en ny automatlåda från Fiat i Italien. De meddelade 
att den hade kommit. Det var lite annat småskit också 
och nu efter att ha tillbringat hela dagen på akuten för 
en allergi grej så ska vi nog hämta den den 29 augusti. 
Hoppas att den går längre än till Värnamo Det gjorde 
den. Fick en helt genomgången husbil, den är som ny.

199 Pälle
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Söndagen den 24 juni tog vi nattfärjan från Varberg 
till Grenå. Vi körde ett par mil och stannade på en 
rastplats utmed E45. Efter en natt utan ”snarkapparat” 
fortsatte vår resa till Flensburg där vi provianterade 
det nödvändigaste i fast och flytande form. Vid 15-ti-
den kom vi fram till campingen i Kollmar, en liten 
ort en mil från Glückstadt där färjan går över Elbe. 
Jag vägrar åka genom Hamburg, elva gånger av tio är 
det kö där, tycker jag. Det blev ett kärt återseende av 
campingägarna, Johann och Helga von Drathen, som 
båda pratar svenska. Vi brukar stanna där när vi är 
på väg söderut och dom har även hälsat på oss när de 
tar semester i månadsskiftet oktober - november efter 
deras säsong. Efter ett par timmar anlände 199 Pälle 
och Ann-Cathrine. De kom från Helsingör där de firat 
midsommar och vi skulle ha sällskap ner till Kehl.

   Tisdag morgon, Pälle hade punktering på vänster 
bakdäck och Johann hjälpte Pälle pumpa det  och 
körde sedan före till en gummiverkstad där de lagade 
däcket. En 5 cm lång skruv hade gjort att det blev en 
smygpunktering. Målet för dagen var ställplatsen Gre-
ven men med denna försening och milslånga vägar-
beten runt Bremen, stannade strax söder om Bremen 
för natten.

   Onsdagen blev en lång transportsträcka på auto-
bahn ner till Koblenz, där floderna Rhen och Mosel 
möts. Vi fick en perfekt plats på campingen precis i 
korsningen och såg ett otal pråmar och andra båtar 
passera. Här träffade vi 1417 Martin och Lisbeth och 
åt en förträfflig middag på campingens restaurang. I 
Koblenz stannade vi till torsdag middag så det blev en 
kort tur till en tråkig grusig ställplats i Worms. Denna 
plats är inte mycket att skriv hem om förutom när vi 
vaknade på fredag morgon. Då hade jag min sedvan-
liga procedur, jag rakar mig, så det blir 1 mm kvar, 
varje fredag och den sista fredagen i månaden kör jag 
rakapparaten ända upp på huvudet. Ann-Cathrine och 
Ing-Marie ansåg att även Pälle borde hyfsas till. A-C 
rakade skägget medan Ing-Marie klippte honom. Man 
måste ju se representativ ut när man skall besöka fa-
briken.

   Sent på eftermiddagen kom vi till ställplatsen i Kehl 
där 1327 Kjell o Gerd och 791 Katarina o Lars redan 
installerats sig. Senare på kvällen kom även 170 Jon-
ny och Vivianne. På lördag middag körde 199 och vi 
(500) till campingen för att förbereda ankomsten av 
resterande 25 Bürstnerbilar från Sverige som skulle 
anlända på söndag.

   Mer om Kehlvistelsen har 1614 Åke och Ann-Chris-
tin skrivit om på annan plats i tidningen. För övrigt 

Varberg – Kehl tur och retur

ett mycket bra repotage. Jag skulle inte kunna göra 
det bättre själv.

   Vi låg kvar på campingen i Kehl till torsdag då 761 
Gunnar och Astrid samt undertecknade, 500 Kenneth 
och Ing-Marie, styrde kosan mot Mulhouse i Frankri-
ke som ligger cirka 12 mil söderut. Där finns ett fan-
tastiskt museum, Musée National de l´Automobile de 
Mulhouse, som har Bugatti som specialitet. Många av 
träffdeltagarna hade varit där redan på onsdagen men 
ovan nämnda 170, 761, 1417,1614 och vi var där sam-
tidigt på torsdagen. Om detta bilmuseum kan man 
skriva kilometervis med text, och bilder, men Rullans 
utrymme tillåter inte det.

   Här i Mulhouse börjar Alsace, en drygt 12 mil lång 
vinväg, upp till Strasbourg. Utmed denna väg finns 52 
vingårdar och oturligt nog hade jag en vit vecka. Med 
andra ord blev det inget rosé eller rött, bara vitt. Vi 
tänkte åka till en camping i Bergheim. Berghem ligger 
utanför Skene så det var ”nästan” hemma. Där var det 
fullt men vi blev hänvisade till nästa by som heter Ri-
beauville. Kvinnan i receptionen var danska och drev 
campingen ihop med sin franske make. Det var tur, 
det är betydligt lättare med danska än franska. 25% av 
gästerna var danskar. Hon hade gjort reklam i danska 

199 Pälle Bergfoth görs fin av Ann-Cathrin (199) och 
Ing-Marie (500) före fabriksbesöket.
OBS! Pälle har ingen vit T-shirt på sig.
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tidningar. På campingen bodde också tre storkar som 
promenerade runt och tiggde mat. Lägg orten Ribe-
auville på minnet, det en fantastisk by med mängder 
av små mysiga restauranger och flera vingårdar hade 
sina butiker här. Förra året blev en av vingårdarna här 
utsedd till ”Årets vingård” i Frankrike. Och det var inte 
första gången. Här stannade vi tre nätter. Tänk att 761 
Gunnar och 500 Kenneth gick från campingen in till 
byn och tillbaka varje dag. Det är en sträcka på cirka 5 
km dagligen. Färden gick vidare upp mot Strasbourg 
och den tyska gränsen. 761 Gunnar körde före och det 
var tur. På flera ställen var det på det berömda håret att 
vi klarade passagerna genom de trånga gränderna i de 
små byarna. Mycket pittoreskt.

   Nästa anhalt på väg hem blev den av många svensk-
ar uppskattade ställplatsen Greven. Vi fick plats med 
utsikt över Rhen. Det kostade 15 € med el och mycket 
bra WiFi. Här träffade vi många svenskar. Vi såg den 
största husbil vi någonsin sett. Fabrikatet vet jag inte 
men den var byggd på ett Volvo-chassi.

   Wischhafen var nästa mål. Härifrån går färjan över 
Elbe till Glückstadt. Efter två timmars förseningar 
på grund av vägarbeten var vi framme. Sedan var det 
inte långt kvar till campingen i Kollmar. Vi hade pre-
cis parkerat och var inne hos Johann för att göra upp 
då det brakade till. Gunnars bil blev påbackad av en 
ung tysk som skulle vända. Det var riktigt synd om 
honom. Andra dagen på semestern i hyrd husbil, på 
väg mot Danmark, Norge och Sverige med fru och två 
små barn, 1 och 5 år. Som tur var blev det inga stör-

re skador. Vänster baklampsglas gick i tusen bitar på 
Gunnars bil vilket han satt och puzzlande och limma-
de ihop hela kvällen.

   På torsdag morgon fortsatte vi till Flensburg och 
Citti stormarknad för att proviantera mat och dryck. 
Någon kilometer efter gränsen mot Danmark hittade 
vi en liten, liten ställplats på en lantgård, där vi två 
var enda husbilarna. Ett italienskt och ett franskt par 
hade hyrt in sig på deras bed & breakfurst. Det var 
ett lugnt ställe, bara tuppen och hönorna störde oss 
på morgonen. Vi fortsatte E45:an upp tills Gunnar o 
Astrid svängde av mot Malmö och broarna på E20. 
Det är närmare för dem att köra den vägen. Vi körde 
upp till Grenå och kom dit kl 15. Färjan gick inte för-
rän kl 23.50. Det blev en låååång väntan. Färjan lade 
till i Varberg kl 04.45. Nu hade vi bara 13 kilometer 
kvar på resan innan vi var hemma och fick krypa ner 
i ”hemma-sängen” efter en nästan sömnlös natt på en 
av världens tråkigaste färja.

   Det enda negativa från den 298 mil långa resan är 
alla oändligt många och långa tyska vägarbeten. Jag 
kom på att jag valt fel yrkesinriktning, man skulle valt 
att bli tysk vägarbetare. De blir ju aldrig arbetslösa.

   Detta är en berättelse som vi upplevde resan. Den 
kanske inte stämmer med  andra resenärers intryck. 
Alla 25 ekipagen med 50 deltagare har sin egen story.

500 Kenneth o Ing-Marie

21/6 börjar vi resan mot Kehl. Där ska vi besöka Bürst-
nerfabriken, vi var där 2004. Det ska bli spännande 
att åter få komma dit.

 Men först ska vi fira midsommar i Sverige. Vi åker 
till Caravans camping Borensäng i Borensberg. Där 
ska vi träffa 695 Maj-Lis & Torsten och 1666 Erika & 
Bengt. Som de flesta år denna helg är det en sval vind 
med regn till och från. Vi avnjuter en god Midsom-
marlunch med allt som den ska innehålla och avslutar 
med jordgubbar. Dans runt stången, lotteri med mas-
sor med fina priser. Jag (Sonja) vill bara vinna en sak 
och det är en ismaskin. Dags för dragning, nummer 
efter nummer ropas upp, ingen vinst för oss. En vinst 
kvar då ropar de Björns lottnummer. Gissa vad som 
var kvar av alla vinster, jo ismaskinen. Jippi, den blev 
vår!!! Härligt!! 

Vår resa ner till Kehl 2018
Helgen flyter på och vi laddar inför resan. Söndag 
24/6 startar vi vid 10-tiden. Vi har walkie-talkie så vi 
kan konversera mellan oss under resans gång. Gör ett 
stopp i Vadstena, solen skiner igen. Mjukglass, gott! 
Vi åker på fin sommarväg som slingrar sig genom ett 
grönskande sädesfält, där Vallmo, Blåklint och ”Sur-
toppar” bryter av allt det gröna. Resan går till Grän-
na, vi får plats på ställplatsen. Njuter av värmen som 
kommit tillbaka. Flanerar runt och kollar på Polkagri-
sar och även ett kokeri. En stor klump blir många fina 
små polkagrisstänger. Häftigt, snyggt jobbat! Grillar 
lite för att sedan gå ner i hamnen och ta ett glas kall 
dryck. 

 Måndag morgon kommer vi iväg tidigt. Dagens 
mål är Ullared. 1666 E & B har aldrig varit på Gekås. 
Får plats på nya Ställplatsen intill incheckningen. Per-
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fekt, det går gratis buss var 20: onde minut till varu-
huset. Ett par timmar går fort. Erika blir fotograferad 
tillsammans med Morgan och de kända Systrarna. 
Kvällen avslutas med ett trevligt spel ”När Då Då”. 
Tisdag morgon gör vi åter ett besök inne på varuhu-
set. Tyvärr missar vi bussen tillbaka pga. lunchrast. 
Det är en bra bit till ställplatsen och Torsten som går 
med kryckor får rejält ont i händerna. Varmt är det 
och svettiga blev vi.

 Nu ska vi vidare hem till f.d. Bürstner medlemmar 
767 Lennart och Ann-Marie Dahl. De bor strax innan 
Varberg och här får vi övernatta, vi ska med färjan kl. 
8:00 imorgon. Efter en solig och varm eftermiddag/
kväll och god middag i goda vänners lag, nattar vi ti-
digt då klockan klämtar 6:00 imorgon bitti. Tack för 
allt! Kram på ER! 

 Vi börjar med tankning sen vidare till hamnen. 
1666 och 369 checkar in. Men 695 vad händer? 
Bokningen är borta? De får parkera vid sidan, visar 
kvitto att de har betalat. Efter 30 minuter och vi står 
på soldäck och undrar vad som sker! Äntligen får de 
klartecken att åka ombord. Vilken lättnad, alla glada 
igen! På båten träffar vi 466 Marianne & Sture, 1217 
Kicki & Roger och 1579 Birgitta & Anders, deras tre 
hundar är i husbilen. Efter en god frukostbuffé och 
en lugn överfart landar vi i Grenå. Kör E15 ut till E45 
mot Flensburg. Åker till Fleegard i Padborn, en liten 
shoppingrunda. Nu är även 1579 med oss. Vi kör till 
Schleswig ställplats. Fyra bilar ingen chans, bara att 
köra vidare. Fortsätter mot Hörsten där får vi plats. 
Nord See kanal ligger precis intill. Stora pråmar pas-
serar förbi. Göken hoar i bakgrunden. Lite mat och 
snack sedan Nattinatt! 6;55 startar vi åter igen. Vacker 
morgon solen skiner. Blommor och grönskan glittrar 
i den daggvåta morgonen. Stora majsfält passeras och 
lummiga alléer, vi åker genom fina villaområden och 
små byar. Framme vid färjan mellan Glückstat-Whis-
hafen är det lite kö. I väntan dricker vi kaffe som är 
kokt på Maj-Lis sätt, gott! Båten kostar 21 euro och 
tar 20 minuter. Vi kör mot Cuxhaven en ny väg för 
oss. GP: sen mot mig/kartan = Nej! Men det blev bra 
till slut. Vidare mot Oldenburg, ut på A1 mot Greven. 
Har tur 1462 Rune & Gunhild har bokar fyra platser 
till oss på ställplatsen Camp Marina. Tack, det var top-
pen! Även 283 Anette & Stig är här. Har planerat för 
ett besök på restaurangen ikväll. Varm och skön kväll. 
God schnitzel som vanligt. 

 Fredag vaknar till en ljuvlig morgon, strålande sol. 
9:00 är det dags igen att ta tag i ratten. Vi kör A1 sen 
A3 vidare in på v61. Trafiken rullar på. Det är varmt 
+30. Åker mot Rehndalen, hittar en bra ställplats i Ba-
cahara. Vi bestämmer oss för att stanna 2 dygn. En 
skön promenad längs floden. En liten pittoresk stad 
med fina byggnader. Sätter oss på en winestube och 

njuter av ett glas vin/beer. Lördagen är en slappar-
dag gör så lite som möjligt. Söndag morgon solig och 
varm kör vi mot resans mål Kehl. Idag fyller vår Argos 
3 år och har gått drygt 4000 mil. Åker v61, här breder 
stora vindruvsodlingar ut sig. Tur det finns de som 
gör de goda vinerna till oss. Skål!

 Skönt att åka på en söndag för då står den tunga 
trafiken still. Vi kommer in i Frankrike en bit sen över 
Rehn och in i Tyskland igen. Vi anländer till cam-
pingplatsen i Kehl strax innan 12. Många är redan på 
plats. Lite mingel på eftermiddagen Klockan 18 är det 
samling för info och ”knytis”. 500 Kenneth hälsar alla 
välkomna. Bürstner bjuder på goda svala viner. Jör-
gen Fornander informerar oss vad som ska hända de 
närmaste dagarna. Vi har 2 födelsedagsbarn i klubben 
just idag, det är 466 Sture som fyller 75 år och 1217 
Roger fyller 65 år. Ett stort Grattis till Er och naturligt-
vis en sång och uppvaktning. Dags att avsluta en skön 
och nöjsam kväll med alla trevliga Bürstnervänner. 
Natten blir varm och svettig.

 Måndagsmorgon samling kl. 10 för gemensam 
busstur till Bürstnerfabriken. Blir varmt mottagna av 
Bürstner representant vid namn …… Vi får ta på oss 
västar och skyddshättor till skorna, tunga och varma. 
Vi blir delade i tre grupper. Får en mycket trevlig gui-
dad tur genom fabriken. Ser uppbyggnad från början 
till slut. Blir bjudna på lunch som består av plockmat, 
smakade bra! Därefter är det en diskussionsstund 
om vad vi tyckte om besöket på fabriken. Jörgen For-
nander delar ut varsin påse innehållande en flaska 
vin mm. Tack för besöket! Det är tryckande varmt. 
KL 17:45 går bussen till Restaurang Rebstock där en 
god middag + dryck intas. Menyn är Kantarellsoppa, 
En god sallad, Hjortstek med potatiskroketter, färsk 
pasta och lingonsylt. Middagen avslutas med en glass-
bomb/tårta med tomtebloss. Supergott! kl. 22 går bus-
sen åter till campingen. Alla är proppmätta! Tack för 
en mycket trevlig dag och kväll. Vi kopplar av en stund 
innan John Blund kommer, god natt!

 Tisdag samling kl. 10:45 för en ny utflykt med 
buss till Strassburg. En båttur på Rehn, mycket vack-
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ert att titta på. Gamla fina byggnader, ser Katedralen 
ett otroligt bygge. Takhöjden är 48 m. Tyvärr ont om 
tid hinner att göra ett besök. En snabblunch, påta-
lar servitrisen att vi har kort om tid. Hon kör järnet 
för vi är tolv som ska serveras. Snabbt gick det. Bra 
gjort! Nu en promenad till bussen. Varmt? Ja, otroligt 
drygt +30. Nu ska bussen ta oss upp till ett vindistrikt 
i Durbach där sista biten är på smal och krokig väg. 
Fantastiskt vackert, vilken utsikt, vilka vyer och vilka 
vindruvsodlingar både högt och lågt. Högst upp ligger 
ett ”vinslott”. Härifrån kan man se Katedralens torn 
i Strassburg. Häftigt! Vi sätter oss ned i skuggan och 
får info av ägaren till denna fina plats. Vinprovning av 
flera vita viner och ett rött vin. Därefter lite shopping 
i vinbutiken. Väl tillbaka på campingen är det strax 

dags för nästa och sista gemensamma stund. Avslut-
ningsmiddag på campingens restaurang. Menyn den-
na kväll är Soppa med strimlad pannkaka, Sallad med 
enbart salladsblad och dressing, Schnitzel och pom-
mes, Glass med frukt/bär. Tack för ytterligare en trev-
lig dag/kväll. 

 Efter en natt med god sömn för min del, är det 
dags att packa ihop. Tömma ur och fylla på i tankarna. 
Säga Hej Då till alla trevliga Bürstnervänner i ”Värl-
dens bästa husbilsklubb”. Kram på Er och kör försik-
tigt hemåt.

 Vi ska fortsätta tillsammans med 695 och 1666 till 
Frankrike där vi ska besöka Musée National de l´Auto-
mobile de Mulhouse. Ett fantastiskt bilmuseum med 
Bugatti som specialitet. Här finns över 400 bilar från 
1870-talet och framåt. Otroligt, vilken utveckling av 
bilar under dessa dryga 100 år. Här finns små bilar, 
stora bilar en del med tak som liknar parasoller an-
dra utan, som sedan blir vackra cabrioleter. Här har 
vi kunnat gå ännu längre tid, men det är varmt. +35 
ute. Får göra ett nytt besök en annan gång. Träffar 1115 
Inger & Assar och 877 Ann & Rolf på parkeringen, de 
ska också besöka museet.  Åker mot Colmar där hand-
lar vi på Lidl. Kör ut på E25 en bit till Ebersheim. En 
gullig liten camping á la Ferme st. Paul på landet. Par-
kerar i skuggan av stora träd. Myser och pratar om allt 
vi fått besöka de senaste dagarna. Nästa dag fortsätter 
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vi till Björns och min favorit ställplats i Pont a Mous-
sen i Frankrike. Därefter far vi till Luxemburg och 
tankar, ca 5 kr billigare än i Frankrike. Nästa övernatt-
ning blir två dygn i Moseldalen på camping/ställplats 
Schweich. Här avslutar vi med middag på restaurang-
en för imorgon åker Björn och jag hemåt. Tack för ett 
mycket trevligt sällskap på denna resa. Hoppas på nya 
äventyr tillsammans med Er. Kram! 

 Vi kör v53 genom Moseldalen. Det är så underbart 
vackert! Nu ska vi till Göttingen, kör in på L98, skulle 
vi inte gjort. Men gjort är gjort! Denna väg går uppför 
och har 12 hårnålskurvor där man nästan möter sig 
själv. Har tur, bara några möten med personbilar. Det 
är en stigning på 320 m. Äntligen uppe, här är det 
helt andra odlingar som råg, havre, vete mm. Säden 
är fint moget snart dags för skörd. Nu kommer vi till 
ett vägkors, där står det Zell 9 km, hade nog varit bätt-
re att åka där. Men då hade vi ju missat alla kurvor. 
Vi saknar våra vänner i backspegeln och inget svar i 
walkien. Kör vidare mot Mainz. Passerar Frankfurt 
Lufthansa vilket bygge. Ser flera plan som lyfter och 
flyger strax ovanför oss. V5 mot Hannover en olycka 
i motsatt riktning bildar km långa köer. Efter V7 är 
det flertal fält som är fulla av solfångare. Strålande att 
ta till vara solens energi. Göttingens ställplats är stor 
med fin omgivning. Vi startar tidigt 7:10 är vi på gång, 
ska ta oss förbi Hamburg och det är måndag. Vi åker 
v7 uppåt. Vilka vyer med beigea fält nära och långt 
bort i fjärran. Trailerdragarna är åter i full gång efter 
en vilodag. Det är en hel del vägarbeten efter denna 
väg. Fortsätter v7 mot Hamburg, flyter på inte ett enda 
stopp. Väl framme i Heilingehafen shoppar vi loss. 
Rätt mysigt att bara strosa runt och njuta av allt som 
finns. Utanför Fleegard träffar vi 1188 Gittan & Lasse. 
Björn o jag bestämmer oss för att åka till ställplatsen 
i Grossenbrode. Det är fullt på grusplanen men hittar 
en bra plats på gräset. Blåser en kall vind, tillbringar 
kvällen i bilen med kortspel. Här intill har de byggt 
supermarket, perfekt. Finns mycket gott och varma 
frallor till frukost! Idag ska vi åka till Flensburg. V202 
är en fin väg genom ett vackert landskap, kör genom 

grönskande tunnlar som träden bildat. En doft av göd-
ning, frigående höns, små samhällen, hus med halm-
tak, sädesfält, sjöar med vackra svanar, stora jord-
gubbsodlingar alldeles fulla av röda bär. Prunkande 
trädgårdar, med blommande rosor. Ut på v7. Vid Citti 
Park i Flensburg har de gjort en fin husbilsparkering, 
finns även en servicestation för tömning och fylla på 
vatten. Man kan tydligen övernatta också. Citti Park 
ett stort köpcentra, värt ett besök! 

 Strax vid gränsen till Danmark är det en tillfällig 
tullkontroll, danska polisen har stoppat 2 stycken sto-
ra Concord husbilar från Schweiz. Vi tar sikte att kom-
ma fram till Grenå. Övernattar på camping Fornaes 5 
km från hamnen. En stor fin camping vid havet. 11/7 
är vår resa slut för denna gång. Under resans gång 
har VM i fotboll pågått och det har varit mycket tjo och 
tjim. Vid varje Sverige match hängde vi upp vår ”Heja 
Sverigebanderoll”. 

Tack alla som vi träffat under resans gång till Bürst-
nerfabriken i Kehl. 

Ha det så bra och kramas ofta!

369 Sonja o Björn



17

gjort att produktionstakten ökat från nio bilar om da-
gen upp till sexton. Hela anläggningen är ett under 
av välplanerat materialflöde och tillverkningsmoduler 
där kök, garderober, toa och duschenhet och annat 
byggs samman innan hela enheten lyfts in i husbilen. 
Sist monteras väggarna och taket som lyfts på plats 
med sinnrika sugklockor. Alla enheter lyft och vink-
las med ergonomiska hänsyn till de som skall göra 
jobbet. Plocklunchen med pajer, kyckling och små 
mackor med läckert pålägg blev en fin avslutning på 
besöket Hem till campingen och vi hinner med en cy-
keltur till köpcentret som ju var stängt i går. Livsmed-

2018 06 30 Lördag.
Vi kommer vägen genom Strasbourg på vägen till 
Kehl. En stad med spårvagnar känns tryggt. Möter 
flera av Bürstnerklubbsvännerna på campingen, tio 
av de tjugofem bilarna som skall med på besöket till 
Bürstner-fabriken på måndag har redan kommit. Vi 
flyttar köket utomhus när vi använder vår nya elplatta. 
Nästan som att campa igen, men bara nästan. Urugu-
ay slår ut Portugal i åttondelsfinalen!

2018 07 01 Kehl söndag
Cyklar till närmaste köpcentrum bara för att konstate-
ra att affärerna är stängda på söndagar! På hemvägen 
är ett litet bageri öppet och vi får nybakade bagetter till 
eftermiddagskaffet. Vid 12-tiden börjar de resterande 
15 husbilarna rulla in samtidigt som vår hörna av cam-
pingen töms på andra campare. Kenneth 500 och Päl-
le 199 sätter upp banderoller och vimplar för att mar-
kera Bürstnerreviret. Jag går runt och pratar med de 
kvarvarande campinggästerna på vår inmutning, en 
holländsk familj och ett par från Schweiz, de har för-
undrat betittat alla de svenska husbilarna och är gla-
da att få en förklaring. Vid sextiden kommer Jörgen 
Fornander, Bürstneransvarig i Sverige med fru Lisa 
samt Guido Venter från Bürstnerfabriken och lastar 
av några lådor vin vid vårt uppställda långbord. En 75 
årig, 466 Sture och en 65 årig, 1217 Roger, födelsedag 
infaller i dag och vi hurrar och sjunger förstås. Några 
roliga historier får oss på riktigt gott humör.

2018 07 02 Kehl måndag
Idag är det dags för resans huvudnummer. Bürst-
nerklubbens medlemmar är inbjudna att se var våra 
eminenta husbilar tillverkas. Högst 25 bilar, dvs 50 
medlemmar kan vara med vartannat år. Bussen häm-
tar oss kl. 10 för avfärd mot fabriken som ligger på 
en landtunga i Rhen. Vi får en sorts halvsko, modell 
stålis, att trä utanpå våra skor samt orange västar så 
att vi syns ordentligt. Vår guide berättar stolt, kun-
nigt och engagerat om den nya produktionslinan som 

Fabriksbesök Bürstner, Kehl 2018
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elsbutiken är jättelik och vi hittar ost, skinka, frukt 
och fikabröd. Åter till campingen för att fika med 1417 
Lisbeth och Martin från Söråker innan bussen hämtar 
oss igen. Nu bär det av till restaurang Zur Hoffnung 
i Bodersweier strax utanför Kehl. Trerättersmiddagen 
inleds med en superb kantarellsoppa som följs av en 
delikat tallrik med spröda färska grönsaker smaksatt 
med en mjuk dressing. Nu kommer huvudnumret. 
Hjortstek så mör att vi bara njuter i tystnad en stund, 
tillbehören, lingonpäron, spätsle och potatiskuddar 
och en kryddig sås blir kronan på det verket. Rikligt 
med öl och vin av flera sorter serveras till. Kvällens 
avslutning, glasstårtor med fyrverkeri matchar menyn 
i övrigt, super som tyskarna säger. Ett varmt tack till 
Guido från Bürstner Tyskland samt Jörgen och Lisa 
Bürstner Sverige som stod för värdskapet. I 500 Ken-
neth och Ing-Maries husbilsfönster glimmar kristall-
kronan.

2018 07 03 Strasbourg tisdag
Nästan sovmorgon. Bussen på plats kl. 10.15 för resa 
mot Strasbourg. Någon stannar hemma för att ta hand 
om alla hundarna. Bussen får inte köra in i centrum 
men en kort promenad tar oss till båtarna. Turisterna 
trängs på gågatorna och restaurangerna börjar redan 
fyllas. Flamkuchen, en tunn pizzabotten med ost och 
svamp eller annat läckert på serveras på alla ställen. 
Båtturen inleds med två trånga slusspassager på flo-
den för att komma runt centrum sedan tar vi av upp 
mot EU-parlamentsbyggnaden. Många vackra bygg-
nader och kyrkor utmed flodstränderna massor av 
blommor kantar kanalkanter och balkonger. Att sta-
den varit omväxlande i fransk och tysk regim har satt 
sina spår genom de olika byggstilarna och tidsepoker-
na. Efter en snabb lunch promenerar vi till bussen 
och tar av mot Schloss Staufenberg för att prova deras 
vinsortiment. Slottet svävar högt över landskapet, 381 
meter, och raderna med vinstockar står tätt i branter-
na. Sista branta vägen upp till slottsgården är tung och 
vi går långsamt upp i värmen. Vi njuter av en hänfö-
rande utsikt och i fjärran skymtar katedralstornet i St-
rasbourg. En hök ryttlar en bit ovanför oss och dyker 
ner i dalen när något byte visar sig. Vår vinvärd talar 
tyska och har engagerat en duktig tolk som elegant 

översätter till engelska så vi får höra allt två gånger. 
Vingården har en areal om 140 ha vilket är en rejäl 
gård. Vi startar med en bubblande sekt som tillverkas 
som champagne men som inte får kallas så eftersom 
området ju inte tillhör Champagnedistriktet. Ett vitt 
vin kommer därefter och värden berättar om karaktär 
och lagring. Vi bjuds därefter att stiga in i vinkälla-
ren. Väldiga fat av ek samt stora tankar i rostfritt fyller 
det kyliga valvet. Nitton grader, jämn temperatur och 
välkontrollerad fuktighet, är viktig för jäsning och lag-
ring. De tjocka massiva stenväggarna kyls av med vat-
ten för att hålla nere temperaturen i sommarvärmen. 
Här inne får vi smaka ytterligare ett vitt och som av-
slutning ett rött vin. Sverigematchen startar kl. 16.00 
och några har täckning så vi uppdateras löpande med 
resultatet. Vi tar farväl av Jörgen och Lisa när vi stiger 
på bussen för hemresa. De skall ta sig mot Sverige 
för att jobba inför Elmia mm. Nästan hemma på cam-
pingen i Kehl är det klart att Sverige besegrat Schweiz 
med 1-0. Jubel i bussen. En kort vilopaus och avsmak-
ning av rosévinet 1823 Ewy och Bo från Pixbo köpte på 
stormarknaden. På kvällen är det avslutningsmiddag 
på campingens restaurang. God mat och fler roliga 
historier. Nya jubilarer grattas, 1837 Erika fyllde år, 
men vi talar inte om en kvinnas ålder och 1115 Assar 
och Inger fyllde tillsammans 140 år. Tack framförs 
till arrangörerna 500 Kenneth och Ing-Marie samt bi-
trädande arrangör, med mycket blygsam insats, 1614 
Åke och Ann-Christin från ordförande 199 Pälle och 
kassören 466 Marianne.

2018 07 04 Kehl – Eschbach 8 mil
Nu rullar Bürstnerbilarna på olika vägar iväg från 
Kehl. Vi har Inte bråttom och checkar ut vid lunchtid. 
Kör bort till Bürstner servicecenter men tyvärr har de 
inte ett nytt rör till kökskranen. Reparation med sil-
vertejp håller bra men ett nytt skulle ju höja värdet på 
husbilen? För vår del ser vi fram emot flera veckor i 
Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien och Danmark 
innan vi är  hemma i Kungsbacka igen. Gemenska-
pen med nya och gamla vänner i  Bürstnerklubben är 
självklart höjdpunkten på resan.

1614 Ann-Christin o Åke

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

www.burstnerhusbilsclub.se



20

4/7: Har haft några trevliga dagar i Kehl tillsammans 
med många Bürtsnervänner. Vi har bl.a.  gjort ett be-
sök i Bürstnerfabriken, varit på en guidad båttur i St-
rassbourg och sen på en hiskelig busstur högt upp i 
bergen till en vingård. Vi tackar för oss och drar vidare 
till Mulhouse och Europas största bilmuseum. Många 
fina bilar var det att skåda på där.
 Efter några timmar på detta museum (varmt var 
det denna dag, minst 35 grader) fortsätter vi för att hit-
ta en ställplats/camping. Efter många om och men, 
många vägarbeten och avstängda vägar så hittar vi en 
camping, riktigt ute på bonnvischan CAMPING Á LA 
FERMS i EBERSHEIM. Där behövde vi inte trängas 
med andra campare. Billigt men det fanns toa, dusch 
och latrintömning.

5/7: Ny dag, nya utmaningar. När vi åker från denna 
camping passerar vi ett stort havrefält. I detta fält stod 
det säkert 20-25 hästar och mumsade havre. Undra 
om de hade rymt. Efter lite felkörningar och en lång 
färd genom en tunnel (ca 7 km lång) så hamnar vi 
på PONT-Á-MOUSSAN, en mysig ställplats vid Mo-
sel på franska sidan. På denna ställplats trivdes även 
svanarna, för dem var det gott om. På kvällen avnjöt vi 
en god ärtsoppa som Eva Karlsson hade kokat. TACK 
EVA!

6-7/7: Lämnar svanarna och åker mot SCHWEICH. 
Mycket fin camping. På kvällen den 7/7 hade dom satt 
upp en storbilds-TV så vi kunde se Sveriges match i 
VM. Tyvärr så hejade vi för dåligt, det blev förlust.

8/7: Idag åker vår duktiga kartläsare Sonja med ma-
ken Björn hem mot Sverige, så nu ska norrlänningar-
na klara sig själva. Men tack o lov så är Maj-Lis också 
en väldigt duktig kartläsare och Torsten är ju van att 
köra buss i Tyskland, så tack vare dem så gick allt bara 
bra. Vi åker 53:an mot MINHEIM. Passerar många 
vinodlingar. Man kan ju undra om det är bergsgetter 
som plockar druvorna för det är så himla brant där 
vinrankorna växer. Söndagar verkar vara en riktig vi-
lodag, för det finns ingen vingård öppen, så det blev 
ingen vinprovning denna dag.

9/7: Vi fortsätter resan till ERNST. Vi tar oss en pro-
menad och hittar ett vattuhål där vi tar oss ett glas vin.

10/7: En cykeltur blev det idag till COCHEM. Där 
fanns det också vattuhål, och där åt vi en jättegod piz-
za.

11/7: Idag åker vi till Holland för ett besök på det sto-
ra campingvaruhuset OBELINK i WINTERSWIJK. 

Hemfärd från Kehl träffen 2018………
Vi bodde på VREEHORST CAMPING. En lyxig o dyr 
camping.

12/7: Efter shoppingen styr vi kosan mot GREVEN. Ja, 
GREVEN känner väl de flesta till så då vet ni att där 
måste man akta så man inte förstör gräsmattan, ingen 
campingmatta under bordet där. 

13/7: Hamnar på en ställplats i LAUENBURG, vid flo-
den ELBE. Där smakade en Weissbier gott.

14/7: Idag går färden efter A1:an till HEILIGENHA-
FEN. När vi handlat klart där fortsatte färden mot Sve-
rige. På kvällen landade vi på svensk mark. Natten till-
bringades på ställplats utanför Bengt´s i Örkelljunga. 

15/7: Vi åker från Örkelljunga E4:an till Örebro. Vi 
måste ju hälsa på Sonja o Björn. Det är ju så länge sen 
vi sågs. Vi grillar och har en väldigt trevlig kväll. 

16/7:  Nu skiljs våra vägar, Torsten och Maj-Lis börjar 
dra sig mot hemmet. Vi åker till Malung och får oss en 
kopp kaffe hos goda vänner som är där på dansbands-
veckan. Efter kaffepausen åker vi vidare mot Sollerön, 
men på vägen dit så hittar vi en jättefin camping, STE-
INER´S CAMPING O LODGE i JOHANNESHOLM. 
Rekommenderas varmt. Fin badstrand så det blev en 
hel del bad.

18/7: Vi lämnar denna fina camping, kör vidare och 
hamnar till slut i IGGESUND där vi sov en natt på 
ANKARMONS CAMPING. 

19/7: Efter 4 veckors semester med många fina min-
nen är vi nu äntligen hemma.

2-4/8: Nu är det dags igen. Vi åker till ett ställe som 
heter STORUDDEN utanför GRAVMARK i SÄVAR 
KOMMUN. På fredagkväll är det allsång med LOTTA 
ENGBERG. Tänk att hon hittade till denna lilla ort. 
STORUDDEN är känt här uppe för sitt café med hem-
bakt fikabröd.  Väl värt ett besök. 

7-12/8: Har packat husbilen igen. Denna gång går re-
san till MORA och Cykelvasan. På fredag är det cyk-
ling som gäller för Bengt och mågen. Lördag firas det 
hela dan för vårat födelsedagsbarn som fyllde 60 år. 

Erika & Bengt /1666
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Ferie For Alle den 22-24 febr. Herning, Danmark
Träffansvarig; 134 Roland Kemhagen med hjälp av 199 Pälle Bergfoth och 1707 Knud Schou. Pris, 
c:a 975 DKR som betalas på plats. Mer information kommer på hemsidan.

Teknik- och idéträff 2019 på Björkö den 24–26 maj
Boka vårens Teknik- och Idéträff på Björkö i Göteborgs skärgård i din almanacka redan nu. Inbju-
dan och program kommer i Rullan och på hemsidan. Arrangemangsansvarig 1614 Ann-Christin 
och Åke m.fl.

Norrlandsträffen 7–9 juni blir på Kerstins Udde
Kerstins Udde är en camping strax norr om Örnsköldsvik. 1918 Eivor Abrahamsson med sambo 
Olle Gahn håller i träffen tillsammans med 695 Torsten och Maj-Lis Lindberg. Enligt Torsten blir 
det något utöver det vanliga. Programmet är inte fastställt, man vet inte vad norrlänningar hittar på 
men bra brukar det bli. Mer information kommer i Rullan och på hemsidan.

Larsmäss, Järnboås, Nora den 9-11 augusti
Larsmäss är en fantastisk hantverksmarknad i Bergslagen som är värt ett besök. Träffansvarig är 
369 Björn Sandwall. Mer information kommer.

Sensommarträff med klubbmästerskap
Vi söker någon / några som kan ordna denna träff omkring den 23-25 augusti.
Platsen bör kunna ta emot c:a 50 bilar och tillgång till en lokal till c:a 100 personer. Snabba Er att 
svara till någon i styrelsen.

Husbil & Husvagn, Elmia 2019
Husbil & Husvagn på Elmia arrangeras den 11–15 september 2019. Nytt för året är att styrelsen har 
utsett en ”städgrupp”, så medlemmarna slipper städa i Bürstner, Hymer, Carado och Laikamon-
trarna. Men, men finns det någon som vill städa så kan gruppen ordna det. Anmälan till 283 Stig 
Högberg.
Priset för Elmia är inte klart men håll utsikt på hemsidan och Rullan.

Träffar 2019

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

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

Först öppnade rätta lösningen erhåller 1 st trisslott. 

Svaret vill jag senast den 15 februari 2019 under 
adress: 

Kenneth Elfström, 
Kongsbergsvägen 4
432 98 Grimeton.

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

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

Inskickat av:  Nr: ……………………………………

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

1 7 5 8 9

3 8 9 2 7

8 6

2 7 5 3

3 4 2 7 6

8 4 2

9 4 3 1

4 9 5 8 2 7

5

Vinnare i Sudoku nr 2 - 2018
Vinnare av en trisslott i tävlingen 2/18 blev: 1327 Kjell Dahlquist, Kungsbacka.

SIVS VANILJBULLAR
Ugn 225 gr    8-10 min
50 g jäst
5 dl mjölk
1/2 tsk salt
1 1/2 dl socker
150 g smör
1 ägg
ca 14 dl vetemjöl

Fyllning
200 g smör
1 1/2 dl socker
3 msk vaniljsocker

Pensling
1 ägg
pärlsocker

Smula gästen i en bunke. Värm mjölken till fingervärme ca 37  grader. 
Häll mjölken över jästen, rör om så jästen löser sej.

Tillsätt salt, socker, vaniljsocker, smör, ägg och nästan allt mjöl. Arbeta 
degen tills den blir blank och smidig. Låt jäsa under bakduk ca 30 min.

Rör i hop fyllningen. Arbeta degen på lätt mjölat bakbord. Dela degen i 
två delar och kavla ut till rektanglar ca 30x45 cm. Bred ut fyllningen på 
rektanglarna. Vik långsidorna mot varandra. Skär tvärs över i ca 2 cm 
breda. Tvinna degremsorna och forma dem till knutar. Lägg dem på plåtar 
med bakplåtspapper. 

Låt jäsa under bakduk ca 30 min. 

Pensla bullarna med uppvispat ägg och strö 
över pärlsocker. Grädda.

Låt svalna på galler under bakduk.
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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!


