
–––––   Tidning för Bürstner husbilsclub   –––––

Nr 2 - 2019
Årgång 22

Våren är här och sommaren kommer . . .

Laga Magnus köttgryta!

Recept i tidiningen.
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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 05 20
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 2019
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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Nu är sommaren på G. Här under våren så har klub-
ben fått många förfrågningar om att hjälpa till hos 
återförsäljarna och samtidigt värva nya medlemmar. 
Uppdragen har varit trevliga. Det är många medlem-
mar som har ställt upp och jobbat. Dessutom så har 
en del slantar kommit in i kassan såsom annonsintäk-
ter m.m. Förutom det roliga med arrangemangen så 
har vi också fått flera nya trevliga medlemmar.

Under hösten och våren har det varit ett stort arbete 
med dom nya lagarna ang personuppgifterna GDPR. 
Vill tacka 1221 Eva Yrne och Göran Carlsson med flera 
som har dragit ett stort lass med detta. Hoppas att alla 

MAGNUS KÖTTGRYTA
När vi hade vårt styrelsemöte hos 169 Lennart i  Bråttom så hade klubbens vice ordf. 1837 Magnus gjort världens 
godaste Köttgryta. Det var så man bleknade, så god var den. Det är tänkt att Ni medlemmar ska få receptet så Ni 
kan göra en sådan. Här nedan finner ni receptet.

medlemmar har svarat på alla mail samt brev som har 
blivit utskickade för godkännande.

Hoppas att vi syns, både gamla och nya medlemmar, 
på våra träffar under 2019: Björkö, Norrlandsträffen, 
Elmia samt de spontanträffar som är på gång.

Platser finns kvar till Norrlandsträffen och Elmia.

Väl mött och kör förståndigt.

695 Torsten ”Totte” Lindberg

Smaklig måltid!

Hej alla medlemmar i 
Världens bästa Husbilsklubb

MAGNUS KÖTTGRYTA (6 personer)
1 kg fransyska

2 st gul lök

200 g bacon

300 g champinjoner färska

3,5 dl rött vin

1,5  dl flytande kalv eller oxbuljong (tex bong)

2 msk tomatpure´

2 st klyftor vitlök

stek köttet och lägg i gryta.

50 gr smör (till stekning)

4 dl vatten

1 msk torkad timjan

Salt och vitpeppar efter smak

Majsmjöl för redning

1 Skär köttet i ca 3 cm tärningar.

2 Skär lök bacon och champinjoner i mindre bitar, 
bryn på dom, lägg sedan över i grytan.

3 Häll över vin, buljong och vatten. Tillsätt tomatpure 
och pressad vitlök samt timjan.

4 Låt grytan småputtra tills köttet är mört, ca 1 och en 
halv timma.

Smaka av under resans gång med salt  och peppar.

Red grytan med majsmjöl om det behövs

Lycka till står det under
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Bästa Bürstner ägare,
Våren är här, även om vädret växlar mellan sol, snö, regn och blåst.

Redan nu börjar man se mer och mer husbilar som är ute och rullar, och även om vi drabbats av höjda 
fordons skatter och klimathot, har intresset för camping och husbilsliv aldrig varit större. 

Nu är det bråda dagar hos alla handlare med olika aktiviteter och ”öppet hus helger”, och jag hoppas Ni 
passar på att delta i dessa aktiviteter och titta på våra nya fina bilar. Vet att klubbens medlemmar även är 
ute på dessa aktiviteter och jagar nya medlemmar, och inte minst fungerar som ambassadörer för Bürst-
ner! Stort tack till Er alla för Ert engagemang, tillsammans är vi starka!  

Det senaste som hänt i ÅF-ledet är att Maskincentrum i Bockara nu öppnat upp sin ”filial” i Växjö, så 
passa nu på att svänga in och hälsa på Emil & Co när ni är ute och åker. 

Mera spännande saker är på gång, inte minst EHG Open som går av stapeln på Lan-
na Lodge utanför Örebro den 17 maj. Passa på att anmäla Er på www.ehg-open.se. En 
riktigt trevlig aktivitet för den som gillar golf!

Flera andra spännande aktiviteter och nyheter kommer under året, jag lovar. 

Önskar Er alla en skön vår, och hoppas vi ses på någon av alla aktiviteter under våren.
 

Med vänliga hälsningar!
Jörgen Fornander

Erwin Hymer Group Sverige hälsar dig som äger en 
husbil från Bürstner, Carado, Hymer eller Laika väl-
kommen till årets trevligaste golfhändelse. 
 På plats finns representanter från alla fyra mär-
ken och en rad av våra underleverantörer. Nytt för i 
år är att vi spelar på Lannalodge Golfresort, Vintrosa. 
Erwin Hymer Group bjuder på greenfree, lunch och 
ställplats på Lannalodge. Datum är för spel är den 17 
maj. På ställplatsen får ni stå den 16-18 maj. Endast 7 
platser med el. Först till kvarn gäller. Läs mer på vår 
hemsida www.burstnerhusbilsclub.se

Kenneth Elfström 500

Gasolpriserna skiftar i vårt avlånga land. Billigast är 
det i Åhus. Men har man inte vägarna förbi, blir ga-
solen dyr.
   Dit många Bürstnerägare styr kosan flera gånger 
per år är Ullared. När frugan vill spendera minst 4-5 
timmar inne på Gekås, behöver du (oftast mannen) 
endast vara där 2-3 timmar. Då hinner du fylla gasol 
för kr 25:-/kg hos Husbilsprylen, Varbergsvägen 25, 
310 60 Ullared. Tel: 0730-92 30 01.

Kenneth Elfström 500

EHG-open i golf 2019

ALLT är billigt i Ullared

Bürstner Husbils Club hade en spontanträff i 
samband med CC:s påskträff i Ullared i påsk.

Spontanträff - Ullared

Från vänster: 226 Leif o Ann-Marie Sjögren, 369 Björn 
o Sonia Sandvall, 465 Uno o Siv-Britt Pettersson, 500 
Kenneth E o Ing-Marie Elfström Glamsjö samt 761 
Gunnar Andersson o Astrid Dahl.

Foto: f.d. 454 Jan Bromsjö.

Kenneth Elfström 500
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NorthCar i Sundsvall
NorthCar i Sundsvall är återförsäljare av Burstner 
husbilar och denna helg hade de en vårmässa. Där var 
det ett glatt gäng från världens bästa husbilsklubb (69
5,1837,1666,1963,1944,1417,877) som hjälpte till med 
försäljning av hamburgare och bjöd på kaffe o tårta , 
samt värvade nya medlemmar och informerade om 
kommande Burstner träffar.

Nu ser vi med glädje fram emot att träffas på Norr-
landsträffen den 7-9/6.

Erika Lundberg 1666

NorthCar i Sundsvall 29-31/3

Erika Ödmark 1837 visade sig vara en baddare på ham-
burgare.

Det var vi som hjälpte den nya återförsäljaren i Sundsvall, 
Northcar, med att servera kaffe, korv och hamburgare i 
samband med invigningen.

1837 Erika Ödmark, 1837 Magnus Ödmark (vice ordf), 
1666 Bengt Lundberg, 695 Maj-Lis Lindberg, 1963 Ro-
ger Stattin, 1963 Ulla Jacobsson, 695 Torsten Lindberg 
(ordf), 1417 Martin Eklund samt Jörgen Fornander, Er-
win Hymer Group.
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Våra träffar 2019:

Teknik- och idéträff 2019 på Björkö den 24–26 maj
Björkö öppnar famnen för vännerna i Burstnerklubben den 24-26 maj 2019.
Teknikträff på västkusten - J.R. Larmcenter 
visar upp sina produkter.

Kostnad 800 kronor per husbil. Ställplats - fisk, lax och skaldjursbuffé - underhållning och allsång - täv-
lingar - samt lotteri (tag med vinst för ca 50 kronor). meddela ev. allergier i din anmälan.
Betalning sker till Bürstner Husbilsklubb 564-8308. Märk inbetalningen med Björkö ditt nr och namn.
Anmälan = inbetalning, senast den 10 maj.

Välkomna önskar 224 Kajsa o Thommy 0707 13 00 65, 1614 Ann-Christin o Åke 0706 73 05 05 och 1823 
Ewy o Bo 0705 73 02 81 

På http://www.bohus-bjorko.se/home/bjorko/ och www.ockero.se kan 
du läsa mer om pärlorna i Göteborgs skärgård.

Info om JR Larmcenter hittar du på www.jrlarmcenter.com 

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 23-25 augusti i närheten av Södehamn
Mer info kommer!!

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 Laikamontrarna. 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.

Jag hade äntligen lärt min man att göra sin del av
hushållsarbetet och stod i tvättrummet för att
tvätta sin T-shirt.
Han hade varit där i cirka 5 sekunder när han ropade:
-  Men vilket program ska jag använda?
-  Det beror på, sa jag. Vad står det på T-shirten?
-  Manchester United, svarade han.
Och så säger de att blondiner är dumma…

Hur fasen ska man kunna klä sig efter väder när 
det varit 3 olika årstider innan klockan 12?

Kenneth 500

Fullbokad!
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Nu börjar husvagns- & husbilsäsongen!

EUROPAS STÖRSTA 

HUSBILSUTHYRNING

Nu har vi startat upp husbilsut-

hyrning i samarbete med Europas 

största företag för uthyrning av 

husbilar, McRent.

Degernäs 265, Umeå | 090-10 99 50 | fritidsmetropolen.se | Mellan E4 och E12 strax söder om Umeå

Norrlands 
största husvagns- 

och husbils-
anläggning!



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!


