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Bürstner Husbils Clubs styrelse
Tidning för medlemmar i
Bürstner Husbils Club
Tidningen utkommer med två
nummer per år.
Utgivningsplan för 2009.
Nr 1 beräknas vara hos medlem omkring den 2 april.
Manusstopp - 1 februari.
Nr 2 beräknas vara hos medlem omkring 15 november.
Manusstopp 1 oktober.
Redaktör och ansvarig utgivare:
Britt-Marie Rönnbäck (591)
Medarbetare: Anders Rönnbäck (591)
Ekelunda
610 50 Jönåker
tel: 0155-70160, 0702400314
E-post: bildsprak@telia.com
Text och bild där ej annat
anges: Britt-Marie och Anders
Rönnbäck.
Teknisk informatör och medarbetare:
Stig Forsberg (390)
tel: 08-7413698, 0705763880
E-post: stig@rivermountain.
se
Material och synpunkter till
tidningen skickas med fördel
via E-post.
Tryckeri: Bergfoths Grafiska
AB

Ordförande					
Mobiltel
Pär Bergfoth (199)		
0380-40700
070-3307369
e-post: 199pelle@gmail.com
Vice ordförande
Bertil Käll (363)		
019-226805
070-5170184
E-post: b.c.kall@telia.com
Sekreterare
Leif Mårtensson (554)		
040-547382
070-6645173
E-post: hi.life@spray.se
Kassör
Bengt Erdmann (535)		
08-57024935 070-4274475
E-post: torsby.varv@telia.com
fax. 08-57024934
Övriga ledamöter
Jan Wilhelmsson (1)		
0410-16388
E-post: xbs572u@tninet.se
Kenneth Johansson (349)
0304-670685
E-post: ekjohansson@swipnet.se
Jan Bromsjö (454)		
019-6114431
E-post: jan.bromsjo@hotmail.com
Ulf Solgren (123)		
0495-10004
E-post: solgren@hotmail.com
Leif Sjögren (226)		
019-581905
E-post: leifsjogren@bredband.net
Marianne Schewenius (466)
0524-71622
E-post: marianne.schewenius@telia.com
Roland Ahl (527)		
0141-50353
E-post: roland.ahl@rala.se

070-5148613
070-6511342
070-3966069
070-4333260
070-5819791
070-6939524
0142-83882

Revisorer
Sonja Sjöberg (411)		
0472-76155
Jürg Grissemann (300)
0506-71334
Barbro Runemark (412) suppleant 0515-711366

070-5318844
070-7155661
070-8527256

Valberedning
Uno Pettersson (465)
sammankallande		
Ingemar Norden (138)		
Tony Hellström (563)		

0455-91280
013-58062
013-160899

070-8191280
070-6658062
070-6508565

Materialförvaltare
Bernt Arvidsson (80)		
Berndt Ivarsson (331)		

013-73037
011-143371

070-5118999
070-2075601

Ansvarig Elmia-camp
Stig Högberg (283)		

019-294441

073-3632474

Organisationsnummer: 847000-8668
Plusgirokonto: 608 8517-5
Adress hemsida på intenet: www.burstnerhusbilsclub.se
Hur Du loggar in på de särskilda medlemssidorna framgår av Ditt välkomstbrev från web-master. Endast de medlemmar som har anmält
en email-adress kan logga in på medlemssidorna.
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Åter har en sommar gått. För
många av oss utgör själva sommaren
inte en gräns för husbilslivet utan
endast den period då vi kan gå lite
lättare klädda och inte behöver släpa
med oss varma kläder. Den här
sommaren har kanske inte varit lika
regnig som förra sommaren. Men
vi som far med husbil är ju inte så
väderkänsliga. Man kan anpassa sig
och njuta av tillvaron i bilen även när
det regnar och blåser.
Själva har vi gjort en tur till

Tyskland och Rügen, Danmark och
dessutom till norra Sverige. Det är
mycket man kan hinna med.

För mig personligen var det otroligt spännande att få se min kriminalroman i tryck. ”När offret talar...”
kom ut den 20 augusti. Sedan har vi
varit på bokmässan i Göteborg där
jag blev intervjuad på det s k deckartorget.

I den här tidningen berättar vi om paret Birgitta och Anders
Römert som varje år far till Spanien
och tillbringar vintern där. De har
också bidragit med tips till de som
planerar en längre utlandsvistelse.
Det finns en hel del att tänka på.

Frågorna ställdes med anledning av
att det under klubbmöten har tagits
upp flera saker som kräver sitt svar.
Du kan läsa vad han har svarat i
tidningen.

Vad vore klubbträffarna utan våra
underhållare. Christine Johansson
och Maj Sellering har visat sig i olika
skepnader till stor förnöjelse för
många. Bernt Arvidsson är en annan
av våra trägna historieberättare som
vi har gjort ett porträtt av.
Vi berättar också om klubbens
olika aktiviter under året och vad
som är på gång under nästa år.

Styrelsen har beslutat att vi ska ge
ut medlemsmatrikeln med vårnumret. Orsaken är att då vet vi säkrare
vilka som är medlemmar och matrikeln blir mer rätt. Vi räknar med
att den ska kunna komma ut i god
tid innan flertalet börjar åka husbil
så den kan finnas med i bilen och
göra det lättare att känna igen andra
klubbmedlemmar.

Stig Forsberg, klubbens tekniske
informatör informerar om elektriciteten i våra bilar och vad vi bör
tänka på.

Vi ses på vägarna, klubbträffarna,
ställplatserna och andra platser.
Glöm inte reflexerna i vintermörkret.

Vi har också ställt frågor till
Torgny och Conny Ekman om vad
som händer på Östgöta Camping.

Du får också mer tips om intressanta campingplatser och ställplatser.

Britt-Marie Rönnbäck

Medlemsavgift
Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2009. Den skall vara insatt på klubbens plusgironummer 608 8517-5
senast den 31 december. Inbetalningskort kommer att skickas ut med medlemsbrev i december. När Du betalar
- glöm inte att ange medlemsnummer och namn. Betalar Du via internet - skriv på meddelanderaden först Ditt
medlemsnummer och sedan namnet.

3

Rullan 2-08.indd 3

2008-10-28 09:10:02

Ordföranden har
ordet

Tänk att det redan har blivit höst
och nästan jul, det är ju inte länge
sedan som jag skrev ledaren till förra
Rullan. Vart tog all den tid vägen som
var där i mellan?
Nu vet jag en del, som delar av klubben har varit med under den tiden.
Vi har haft Teknikträff i Nässjö och
vissa har varit i Kehl på ett jättetrevligt
besök på Bürstnerfabrikerna, både
i Tyskland o Frankrike. Det var en
upplevelse för deltagarna. Sedan hade
vi en jättelyckad Sensommarträff eller Klubbmästerskap som det egentligen heter. Då var vi i Munkedal och
vi hade det helt underbart, de hade
till och med fixat vädret.
Vi har också hunnit med vårt årsmöte som vi hade i samband med Elmiamässan. Det fanns mycket fint att titta
på och klubben hade sin monter där
för andra året. Det resulterade i att vi
fick mera än trettio nya medlemmar,
några också från både Norge och Finland. Ni är särskilt välkomna. Aldrig
har vi varit så många och det har varit
väldigt trevligt att träffa såväl ”gamla”
som nya medlemmar.

bara ske en gång per år. Vi ska också
se över utformningen av medlemsdekalen så att den passar bättre på våra
bilar.

Det är flera saker som är nytt för i
år. Vi har slopat den långsiktiga planeringen när det gäller aktiviteter éftersom det måste kunna ske anpassningar varje år. För året har styrelsen
utsett styrelseledamöter att ansvara
för respektive aktivitet. De presenteras på annat ställe i tidningen, och har
Ni några tankar om att vara med att
skapa en träff så hör av Er till de kontaktpersonerna. Den nya styrelsen
presenteras på annat ställe i tidningen
och hör av Er till styrelsen om det gäller både ris och ros.
När detta skrivs så har just ekonomin världen över rasat och det kanske är som många tror bara toppen
på ett isberg och man kan ju tänka lite
framåt.
Hur ser det ut på nästa Elmia? Har
luften gått ur helt eller är det de små
husbilarna som gäller. Trenden går
tydligen åt det hållet.
Hoppas

att det är många flera än
Irma och jag som har säsong hela
året. Det är nästa ännu mysigare att
bo i husbilen på vintern. Tänk när
det är flera grader minus och man får
sätta på all den värme man har i husbilen och vintermatta på och mysa i
den härliga värmen

Golf

En särskild golftävling anordnas
också under 2009. Närmare information kommer senare.

Spontanträffar

Också under 2009 är spontanträffar välkomna. Anmäl Ditt intresse
för att anordna sådana för klubbens
medlemmar till klubbordföranden.

Övriga mässor
Svenska Mässan i Göteborg
anordnar den 19 - 22 mars en sk
Tur-mässa. På den mässan finns
mycket information om turistarrangemang och intressanta platser både i
Sverige och Europa.

Stora Vårmässan, Nolia
äger rum i Sundsvall den 24-26 september 2009
Stora Nolia

äger rum den 1-9 augusti 2009 i
Umeå.

Kistamässan

arrangerar Caravan Show den 24-27
september 2009. Mässa för husbilar
och husvagnar.

Pälle Bergfoth

Antalet medlemmar har ökat så
mycket att vi nu måste lösa frågan om
medlemsregistret. Vi planerar att lägga den på de interna medlemssidorna
på klubbens hemsida för att göra den
tillgänglig för flera. Givetvis kommer
vi också att trycka upp en medlemsmatrikel men det kan av kostnadsskäl
4
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Norrfällsviken

Teknikträff

I slutet av maj planerar vi en teknikträff. Ann Britt och Per Grundström (667) har inbjudit till en träff på campingen i Norrfällsviken. För den som vill uppleva den norrländska våren och ett av Sveriges vackraste kustavsnitt är
det här ett utmärkt tillfälle. Ljuset har kommit och myggen har ännu inte vaknat. Från Norrfällsviken finns möjlighet
till utfärder till Ulvön och Mannaminne. Det är ett fantastiskt museum med allt från teknikhus, jordbruk, dragspel,
spårvagnar, drakenplan och konsthantverk. Se www.mammaminne.se. Beräknad tid är den 21 till 24 maj. Eftersom
det också är Kristi Himmelsfärdshelgen hoppas vi att många tar tillfället i akt att få en liten vårsemester på en mycket
vacker plats. Reservera därför redan nu dagarna. Varför inte ta lite extra ledigt och passa på att besöka andra platser
runt omkring. Från styrelsen sida har Roland Ahl(527) ansvar för själva teknikträffen tillsammans med Stig Forsberg
(390).

Augustiträff med Club-mästerskap

Som vanligt räknar vi med att anordna en augustiträff med clubmästerskap i slutet av augusti. Vi efterlyser några som
är villiga att svara för arrangemanget. Marianne Schewenius (466) är ansvarig från styrelsen och kommer att hjälpa till
med råd och stöd.

Elmia

Elmia-mässan 2009 äger rum den 10-13 september. Som vanligt lottar vi ut platserna på Club-campingen. Om Du är
intresserad skall Du anmäla Ditt intresse senast den 31 december 2008 till Stig Högberg (283). Tel: 019-294441, 0733632474, e-post: stighogb@telia.com. Du kan också skicka in anmälningsblanketten på sista sidan.
De som fått plats meddelas senast den 15 januari. De ska då bekräfta sitt deltagande genom att betala in avgiften, som
prel är 710 kronor, på klubbens postgirokonto. Definitivt besked om avgiften får Du via medlemsbrev i december.
Inbetalningen skall vara klubben tillhanda senast den 31 januari, annars går platsen till en annan klubbmedlem.
De som får platser på klubbens camping skall vara beredda att stå något pass i klubbens monter.
Alla klubbmedlemmar, också de som inte står på klubbcampingen är välkomna på kvällarna till klubbtältet för samvaro. Styrelsen har utsett Jan Bromsjö (454) och Uno Pettersson (465) att hålla i programmet för kvällarna. Ev kan
det bli aktuellt med viss gemensam förtäring och då kommer en särskilt avgift att tas ut för detta.
Årsmötet äger som vanligt rum i konferensutrymmena på Elmia lördagen den 12 september.

Kehl-resa

Resan till Kehl sommaren 2008 blev en succè och vi undersöker för närvarande förutsättningarna för att ordna en
resa också under 2009.
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Tre nya i styrelsen

Klubbens nya styrelse. Stående: Bertil Käll och Leif Mårtensson. Sittande från vänster: Jan Wilhelmsson, Roland Ahl, Marianne Schewenius, Jan Bromsjö, Kenneth Johansson, Bengt Erdmann. Framför soffan: Leif Sjögren, Pär Bergfoth. Saknas på
bilden gör Ulf Solgren

Klubbens årsmöte ägde som vanligt rum på Elmia.
Mötet inleddes med några min-

nesord över de medlemmar som
avlidit under året. Ett speciellt tack
riktades till klubbens tidigare vice
ordförande Britt-Inger Birkeland
(504) som gick bort under sommaren

Ordföranden, Pälle Bergfoth

valdes om med acklamation. Vi
fick också några nya medlemmar
i styrelsen. Leif Mårtensson (554)
går in och ersätter Staffan Ager som
avsagt sig uppdraget. Det innebär att
Leif valdes för Staffans återstående
mandatperiod. Nya i styrelsen är
också Marianne Schewenius (466)
och Roland Ahl (527).

Marja-Liisa Jansson (333) hade
avsagt sig återval och avtackades vid
årsmötet.
Övriga medlemmar i styrelsen

återvaldes. Fullständig adresslista till
styrelsen finns på sidan 2.

Under årsmötet tog Jan-Åke

Eriksson ((71) upp frågor om utgivningsplan för Rullan och medlemsbrev. Han fick till svar att styrelsen
kalkylerar med att i fortsättningen
ge ut två nummer av Rullan varje år.
Avsikten är att på det sättet skapa utrymme för att göra den så fyllig som
möjligt. Dessutom kommer snabbinformationen med medlemsbrev
att fortsätta.

Jan-Åke frågade också efter vad
som hänt med den planerade sångboken för klubben. Ordföranden
Pälle Bergfoth gav senare Jan-Åke
och P O Sjöberg (411) i uppdrag att
ta fram en sångbok för klubben.

och uppdrog sedan till Marianne
Schewenius att utarbeta ett förslag.

När styrelsen konstituerade sig

efter årsmötet utsågs Bertil Käll till
vice ordföranden, Leif Mårtensson
till sekreterare, Jan Bromsjö till vice
sekreterare och Bengt Erdmann till
kassör. Styrelsen utsåg dessutom Stig
Forsberg (390) till teknisk informatör.
Till sist en fråga: När kommer klubbens styrelse att bestå av lika många
kvinnor som män??? En stark
kvinna är inte nog. Det behövs flera
starka kvinnor!!!

Sture Schewenius (466) föreslog

att styrelsen skulle göra klart vilka
förutsättningar som gäller för de
som ansvarar för olika klubbarrangemang. Styrelsen tog frågan till sig
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Klubbens
globbetrotter
”Resan - vårt
mål”
Anders Römert

”Visst finns det mål och
mening med vår färd
men det är vägen som är
mödan värd”
Stroferna här ovan är bland de
mest kända och citerade av Karin
Boyes dikter. Många har läst,
kommit till eftertanke. Och till
efterlevnad…
Visst är vi ständigt på väg mot ett
mål. Mot verkligheten; eller mot
imaginära drömmar och idyller.
Visst ser vi målet. Men om
vägen mot målet blir ett jagande
blir meningen inte bara en möda
utan en vedermöda. Det kan bli
ett jagande efter vind…
Själva har vi på havet upplevt
lyckan under vägen till målet.
Och samma kan vi faktiskt
uppleva i husbilen. Det trodde
vi inte när vi gick i land för några
år sedan Vi ser det nya bakom
kröken. Det storslagna i det nya.
Vi har pratat med två
medlemmar i klubben som
ständigt lever efter devisen, att
söker man nya vägar finner man
nya upplevelser; nya kunskaper;
nya insikter; nya kulturer…

Birgitta Römert

- Vi har med all säkerhet Sveriges
dyraste brevlåda. Den kostar ett antal
tusenlappar varje månad. Men vi
måste ha den…

Norrköpingsbon Anders Römert
(240) påstående sägs med ett
sedvanligt glatt garv men är inte desto
mindre lika sant som det är sagt…
”Brevlådan” Anders Römert
åsyftar är han och makan Birgittas
trerumslägenhet i Norrköping.
Lägenheten besöks bokstavligt talat
”mellan varven” som antingen går
till Fungirola på spanska solkusten
av Medelhavet eller till Lilla Kalvö
på stranden av mellersta Östersjön
eller består av resor kors och tvärs i
Sverige…
Vistelsen i trerummaren i

Norrköping kan räknas i dagar
eller veckor medan vistelsen vid
Medelhavets och Östersjöns stränder
är månadsvis eller halvårsvis.
- Högst två av årets månader utnyttjar
vi lägenheten i sta´n, säger Anders.
Att sitta och trycka i en trea är inte
vår stil. Det blir för instängt för oss…

Verkliga heltidare
Allt detta har gjort Birgitta och

Anders till Bürstner-klubbens
verkliga heltidare. Husbilen är kort
och gott det römertska hemmet
medan bostaden i sta´n bedöms
som något man måste ha, för
mantalsskrivningen skull. Och för
postens…

Orsaken till att paret Römert
nu lever i tre visten är att en

långtradarchaufför satt och tittade
i en karta i stället för att ägna sig
år bilkörning. Den vårdslösheten
resulterade i att den römerstka
personbilden kördes på bakifrån
varvid både Birgitta och Anders
fick svår whiplersskador. Anders
skador var så svåra att han tvingades
till förtidspension från jobbet
som underhållschef vid Bravikens
pappersbruk och Birgitta från jobbet
inom skolan.
- Jag stretade emot i det längsta
för att bli kvar på jobbet, säger
Anders, men både arbetsgivaren
och försäkringskassan ansåg mig så
svårt skadad att jag inte skulle orka
med jobbet.

Men innan beslut togs fick jag
åka på en rehabilitering i Spanien,
bekostad av arbetsgivaren och
Birgitta kunde följa med på egen
bekostnad.
- Jag var ju kommunanställd och där
bekostade man ingen rehabilitering,
konstaterar Birgitta.
Även om hemkomsten från

Spanien utmynnade i förtidspension
upptäckte båda, att klimatet på
solkusten var ren medicin för deras
skador så idén att återvända dök
upp.
- Vi var då inne på vår tredje husbil
och bestämde att vintervistelse i
Spanien skulle göra oss väl, säger
Anders. Huset i Åby såldes och
byttes ut mot trerummaren (förlåt:
brevlådan) i Norrköping, allt för att
ge ökad chans till det sk mobila livet
i husbil
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sig hörs längtan i rösten på både
Birgitta och Anders.
- Vi längtar efter den fina
gemenskapen på den välskötta
campingplatsen. Det är en fin
ordning på campingen. Området
vaktas så vi kan lämna bilen utan att
riskera inbrott och skadegörelse.

Fin gemenskap
- Vi är medlemmar i en förening
med andra svenskar och där har vi
mycket igång med samkväm, teater
och resor till andra platser. Bl a är vi
väldigt intresserade av kultur av alla
de slag. Och i Spanien bor man mitt
i gammal kultur.
- Att delta i gemenskapen är dock
inget tvång. Man deltar i det man är
intresserad av. Men visst är det fint
med den goda sammanhållningen.

- Vi fann då campingplatsen i
Fuingerola, som ligger nära rehabkliniken vi legat på. Därför sökte vi oss
dit.

Längtar till värmen
Så i oktober, när hösten tagit sitt

grepp över Norrköping, Lilla Kalvö och
Östersjön drar Birgitta och Anders de
400 milen (minst) ned mot det betydligt
varmare Medelhavets stränder.
Bengt Arne och Majbritt Johansson, ledare
för den svenska kolonin

- Den resan tar oss minst tre
veckor och vi söker alltid nya
vägar. Visst finns det husbilsåkare
som klämmer sträckan på fyrafem dygn. Men det är slöseri med
upplevelser, säger Anders.
- Vi kör aldrig samma väg. Och vi
undviker motorvägar. När vi åker i
land i Putgarden i norra Tyskland
bestämmer vi färdväg. Och
samma sak blir det när vi styr mot
Sverige i april. Färdvägen bestäms
efterhand. Trots att vi gjort våra
resor sedan början av 2000-talet så
har vi ständigt färdats på nya vägar
och funnit nya intressanta platser;
fått inblick i andra arkitekturer;
andra kulturer...

Under färderna genom Europa
ligger vi alltid på campingplatser,
helt små och välskötta, säger de.
- Det är ytterst sällan vi lägger oss
på ställplatser, där osäkerheten
och utsattheten är mycket större,
är deras filosofi. Att ligga på
ställplatser där servicen är så
mycket sämre än på campingarna
bara för att spara några tior är bara
korkat.
- Säkerheten går främst och vi är
väldigt försiktiga säger Birgitta och
får instämmande av Anders.
När resan mot söder börjar närma

Så att vara halvårsboende vid

Medelhavet består inte bara av
degande under soltaket eller ligga på
stränderna med en drink i handen.
- I alla fall inte för oss, säger Anders
och berättar om utflykter till andra
länder i närheten.
- Ger man sig inte tid för upplevelser
så är ju resandet meningslöst, är
deras filosofi.

För att ligga på campingen i
Spanien får de betala 3. 300 kronor i
månaden, eller 110 kronor per dygn.
Då ingår ström, tvätt, toaletter, dusch
och vatten direktkopplad till bilen.
- Och det är en exemplarisk
renlighet på campingen. Så välstädat
som det är där är det svårt att hitta på
svenska campingplatser.
När du läser det här har Birgitta
och Anders än en gång lämnat
lägenheten (brevlådan) i Norrköping
och campingplatsen på Lilla Kalvö
och har, förmodligen, hunnit ned till
sitt vinterviste vid Medelhavet.
- Då har vi bara ett 50-tal meter
ned till Medelhavet och kan vandra
omkring med en medeltemp på plus
20 grader, på dagarna, säger Anders
och låter lyrisk när vi träffas före
uppbrottet från sommarvistet vid
Östersjön.
Men han kan också låta lyrisk över
tillvaron på Lilla Kalvö .
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Sommar i Flatvarp innebär också utfärder till sjöss
På hemväg till Sverige beundrar Anders
en blommande ginstbuske i Frankrike

Skärgården lockar
Att de hyr en fast plats där under

somrarna i Sverige beror på att de,
som flera av oss andra i klubben,
är gamla seglare som i många år
dragit omkring i de fina svenska
skärgårdarna och efter kusten.

Men nu är segelbåten såld och
ersatt av en snabbgående mindre
motorbåt.
- Man måste ju komma ut till
sjöss, säger Anders och fortsätter att
låta lyrisk.
Och att vara heltidsvagabond

är alltid förenad med längtan.
Drömmen om nya landsändar och
platser finns alltid levande hos dessa
vägströvare.
- Nästa sommar skall vi resa upp till

Och Birgitta beundrar vårens blomsterprakt i Holland

Nordkalotten, så långt norrut har vi
aldrig varit, säger Birgitta och lyssnar
intresserat på våra tips om vägar och
platser i norr.

Och är mana van att resa över 800

mil till och från vintervistet då är en
resa till Nordkap lätt som en plätt.
Nordkap - Norrköping blir ju inte
mer än sådär 400 mil, tur och retur,
om man reser närmaste väg.

Men närmaste väg är ju ingenting

som lockar paret Römer. De är ju
ständigt ute efter upplevelser. Och
kultur. Därför drar de sig inte för en
och annan extrasväng på vägen…

Och att sommarmånaderna också
ger möjlighet till möten i Bürstnerklubben ser de som positivt.
- Det är ett härligt gäng, betygsätter
Anders.
Anders Rönnbäck

Anders och Birgitta delar gärna
med sig av kunnandet att resa och
bo utanför Sverige. Läs om deras
erfarenheter i artikeln här intill!

Att de går i spansk vinter och

längtar efter svensk sommar låter
lika självklart som att de längtar till
Spanien där ju vintern är lite grand
av svensk sommar.
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Om Du reser
utomlands – tänk på…
Betala räkningar utomlands:

Många av oss använder redan
internetbanken och det går givetvis
bra också utomlands. Men tänk på
att det är säkrare att använda sig
av en internetbank där man har
med sig en särskild dosa för att gå
in. Använd då hellre ex datorn på
campingen istället för en dator på ett
internetkafé.

Besiktiga bilen: Kontrollera

att Du inte riskerar att missa sista
dagen för besiktning av bilen. Den
sista dagen är absolut och kan inte
överskridas. Besiktning går att göra
tidigare. Husbilen kan vara för tung
för att besiktiga ex i Spanien.

Bilassistans: Särskild bilassistans

är mycket bra att ha. Det finns olika
med olika kostnader.

Bilförsäkringen: Kontakta Ditt

försäkringsbolag innan. Det gröna
försäkringskortet är kanske inte helt
nödvändigt men bra att ha.

Deklarationen: Om Du räknar

med att vara borta över sista
inlämningsdagen, dvs 2 maj ska Du
begära anstånd redan innan Du åker.
Tag inga risker eftersom detta datum
annars är absolut.

Försäkringar: Du ska

ha med det internationella
försäkringskortet som Du kan få
från försäkringskassan. Det räcker
i 45 dagar. Efter det behöver
Du en särskild tilläggsförsäkring.
Kontakta försäkringsbolagen för att
kontrollera. Kostnaden kan variera
mellan bolagen samt beror på hur
lång tid Du ska vara borta. Efter
45 dagar får du annars betala själv.
En akut blindtarmsoperation kan
i Spanien kosta ca 120.000 SEK.
Har Du inte denna försäkring
har Du heller inte rätt till tolk
vid sjukhusbesök motsv. SOS
Köpenhamn samordnar insatser för

svenska medborgare när det gäller
försäkringar. Glöm inte heller att ta
med Dig försäkringsnumret till Din
hemförsäkring.

åker vilka frekvenser som svensk
utlandsradio sänds på. Då behöver
du ha en radio med Dig som kan ta
in dessa frekvenser.

Kopiera: Tag flera kopior på

Sjukhus: Om Du ska vistas

passet. Ibland vill campingplatsen ha
passet. Då kan Du istället lämna en
kopia. Tag minst två kopior av pass,
körkort och betalkort. En kopia
förvarar Du hemma i bostaden och
en på annan plats i bilen. Detta för
att ha tillgängligt om det skulle hända
något.

Kreditkort: Ha alltid minst två

olika kort som Du kan använda för
att handla och ta ut kontanter på.
Innan Du åker kan det vara bra att
kontrollera uttagsavgifter hos Din
bank utomlands.

Körkort: Ett internationellt

körkort är bra att ha. Ta också
med översättningen av svenska
körkortsbestämmelser. Finns
på Bürstnerklubbens hemsida,
medlemssidan. I det dokumentet
ingår också eu-bestämmelserna om
körkort översatt till flera språk.

Mobilt bredband: Det är mycket
dyrt i regel att använda mobilt
bredband med svenskt abonnemang
utomlands. Kontrollera för säkerhets
skull innan Du reser.

Radio: På spanska sydkusten sänds
svensk lokalradio. Du kan annars
via www.sr.se kontrollera innan Du

länge på samma plats kan det vara
praktiskt att ta reda på var sjukhus
och läkarstationer ligger innan Du
behöver dem akut.

Stopp-service: En sk stoppservice
är bra att ha. Sådan erbjuds av
banker och andra företag. Det
innebär att Du behöver bara ringa
ett telefonnummer för att stoppa
alla bankkort motsv om Du skulle
ha sådan otur att någon stjäl dem
från Dig. Det går då också att stoppa
mobiltelefonerna.

Säkerhetsbox: En säkerhetsbox
är bra att ha fast monterad i bilen.
Helst så osynlig som möjligt. Där
förvarar Du pass, pengar och kort.

Tandläkare: Din

tilläggsförsäkring har i regel en
självrisk om 1.200 SEK. Om Du
tvingas gå till tandläkaren kan det
därför vara bättre att begära ett
kvitto. Försäkringskassan i Sverige
betalar sedan ut mellanskillnaden
mot vad Du skulle ha betalat i
Sverige.

Telefon: En svensk mobiltelefon

kan vara dyr att använda utomlands.
Kontrollera innan Du åker. Om
Du är i ett land en längre tid är det
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i regel bättre att köpa ett betalkort i
det landet och använda sig av. Vill Ni
ha inbördes kontakt utomlands kan
det vara billigare att köpa ett par s k
PRM telefoner. Kolla bara landets
bestämmelser för dessa apparater.
En Skype-telefon kan vara bra om
Du kan koppla upp Dig via bärbar
dator.

Bürstnergolfens mästare

TV: Ett sätt att se svensk TV

utomlands är att gå in på en dator.
www.svt.se och sök play tv.

Tillsyn hemma: Det är bra att

ha någon som ser till Din bostad
hemma. Lampor som tänds och
släcks oregelbundet samt koll av
post så att det inte dyker upp någon
räkning som inte Du har kunnat
lägga på autogiro är bra. Givetvis
stänger man av alla tidningar samt
ställer av ev hemmavarande bil och
TV under längre bortovaro.

Uttag av pengar utomlands:

Vill Du vara något säkrare så gå alltid
till en bankautomat som ligger vid en
öppen bank när Du ska ta ut pengar.
Bär inte handväska.

Och slutligen:
Om Du far långt: Det är bra att

ha telefonkontakt med andra bilar
under själva resan. Då kan man
hjälpas åt om det händer något.
Och samtidigt hålla reda på var man
befinner sig.

ICE: Du ska alltid ha ICE –( in

case of emergency )- inlagd på Din
telefon. Det är en internationellt
vedertagen förkortning. Lägg in
den under kontakter och ange där
vem ambulanspersonal eller andra
ska ringa om det händer Dig något.
Glöm inte att börja med +46 och ta
bort 0 i riktnumret.

Lisbeth Widing och Åke Stärner. Foto: Ulf Floberg.
Vi spelade i fint väder
Ett stort tack till Östgöta Camping för lunch, greenfee och ett uppskattat prisbord
Burstnermästare blev Lisbet Widing Falköping återigen och Åke Stärner
Den lovande junioren Gabbe Axell från hemmaklubben spelade med i de olika
bollarna
Herrklass
1 Jan Sandberg 74
Damklassen
2 Åke Stärner 75
1 Anna-Lena Stärner 80
3 Bruno Jägerup 78
2 Lisbet Widing 81
4 Conny Ekman 79
3 Katarina Hultman 86
5 Sven Elg 79
4 Carin Ager 89
6 Kurt Blixt 84
5 Barbro Runermark 103
7 Ulf Floberg 85
6 Gerd Stavtorp 111
8 Hans Grandin 87
9 kjell Hallgren 89
10 Leif Runermark 91
11 Jan Lundin 92
12 Roland Ahl 93
13 Gunnar Hansson 94
14 Lars Hultman 96
Ställer Du av bilen under
15 Anders Ekman 97
vintern.
16 Stig Svensson 100
Om Du har en personbil kl 2 som
17 Anders Hallbäck

Tips

väger över 3,5 ton ska den besiktigas
varje år. Besiktning måste ske under
den månad Du tog ut bilen eller den
månad då Du vägde upp bilen. Om
Du har ställt av bilen under vintern
finns risk att Du inte får särskild
kallelse. Men besiktningstiden är absolut och måste iakttas, annars finns
risk för körförbud. Besiktningstid
kan med fördel beställas på internet
men tyvärr inte hur lång tid i förväg
som helst.

Till mina hundkompisar

Matte har köpt en säkerhetssele
för hund. Den sätts fast i bilens
säkerhetsbälte. Jag tyckte det var
utmärkt.
Tina borderterrier
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Steppare i lackskor
halka ned en bra bit under bältesnivån så att säga…
- Visst hamnar man väl stundom på fräckisnivån, tillstår
han men understryker samtidigt att en fräckis inte får vara
plump. Även när en vits tenderar att ramla ned en bit går
det att lyfta upp den till anständighet.

Hur många hundra vitsar och historier han har lagrade
mellan sina egna öron vet han inte på rak arm.
- Men nog är det minst 500, säger han medan
betraktaren/lyssnaren misstänker tusentals.
Det förefaller alltid att finnas en vits som passar

ögonblicket. De kan vara gamla svängningar eller
nytillverkade och anpassade för stunden.

Hur många åhörare som känner igen hans vitsar från
tidigare framträdanden må vara osagt. En och annan
kommer i repris vilket får ses som naturligt. Men det
kommer ju ständigt nya lyssnare som får uppleva hans
föreställningar som unika och roliga.
Men det finns en och annan historia som får gå i da

capo gång efter annan. Även på begäran av dem som hört
den dussintals gånger. Där framstår mannen som dansade
med lackskor för en (under)-sökande studium av sina
kvinnliga danspartners som den mest populära. Men där
har han blivit mera återhållsam och sparsam på sistone.
Vitsar ska dras, men de får inte nötas ut…

Att uppträda som entertainer har legat för Bernt

Arvidsson ända sedan han sprang i kortbyxor och
smärtingskor i Vånga utanför Finspång. Men de
exhibitionistiska dragen var inget arvegods från hemmet
utan låg naturligt hos lilla Bernt som redan i ynglingaåren
började spela revy i hemtrakten. Där lärde han sig
uppträdandets svåra konst och fick förmågan att känna när
publiken låter sig fängslas.
- Man lär sig att uppfatta om publiken hänger med. Det
är ju ingen vits med att uppträda om församlingen inte
trivs förefaller vara ett axiom för honom.

Ska man ge sig på att försöka fånga Bernt Arvidsson
Första gången vi själva fick uppleva honom i hans ”rätta
i ett porträtt är det lika bra att dra till med en vits:
element”
var vid en teknikträff i Norrköping för ett par år
Han vandrar omkring med skallen så fylld av
sedan.
Där
stoltserade han och kollegan Berndt Ivarsson
historier, vitsars, anekdoter och skämt
att han med tämligen jämna mellanrum måste
öppna truten för att lätta på trycket.
Om det blir historier, vitsar eller anekdoter är lite
svårt att reda ut. Det kan vara en salig blandning. Någon
svårighet att vid varje tillfälle få till en svängning som
passar auditoriet förefaller det inte att finnas.
Både uppmanad och självmant poppar han upp så
snart en samling tenderar att bli alltför tyst eller visar
behov av att livas upp. Segt kallprat vid ett middagsbord
är ingenting som Bernt, allmänt kallad Bernta, finner sig i.
Ju större församling han uppträder inför desto större
nöje kan man utläsa av hans ageranden. Och publiken
förefaller också att trivas både när vitsarna ligger på det så
kallade sobra planet och de gånger de har tendenser att
12
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som flygofficerare ”utklädda” till löjtnanter.
- Vi fick tag i uniformer som passade perfekt. Men Berndt
(Ivarsson) lyckades plocka åt sig den finare mössan. Men
revärerna gick hem, säger han.

Att ta i och organisera verkar vara en självklarhet och

nödvändighet för denna klubbens rolighetsminister. Han har
förmåga att varva allvar med skämt. Träffar ska ledas med
humor och inte med militär disciplin ansåg han även den
gången han uppträdde med flyglöjtnantens grad på gamla
flygfältet i Norrköping.

Buss- och taxiägare var han i många år. Att passagerarna
ofta underhölls med historier när han rattade långväga
resenärer i buss eller mera näråkande i hemmakvarteren får
väl förutsättas.
- Satt man i bussen och drog historier kunde man i
backspegeln se om passagerarna hängde med. Visst hände
det att man spanade in någon snipig mun eller hängläpp. Då
gällde det att hitta en svängning som passade…
Känsligheten för att ”suga upp” och minnas andras

historier måst väl anses vara ett särdrag för Bernt Arvidsson.
- Visst lyssnar jag och minns. Men jag stuvar också om
andras historier och skapar egna, avslöjar han.

Som den gången han kom in i butiken i Gistad och tog tag
i ett exemplar av Expressen ur tidningshyllan och läste högt
om ett rånöverfall på orten.

Husbilsåkandet började för 20 år sedan och
tre bilar har avverkats. Hur det blir med
historieberättandet under färderna med husbilen
får vara osagt. Men förmodligen testar han sina
”kompositioner” på hustrun Siv. Om man studerar
hennes minspel under hans framträdanden
så förstår man att hon anar när poängen och
skrattsalvorna ska komma.

Som om det inte räckt med engagemang
nämner Bernt som i förbigående att han var
deltidsbrandman i Gistad i 30 år. Men det där med
att tuta runt och släcka bränder får nu ses som
historia. Om denna sida av de många arvidssonska
engagemangen också ska bokföras till avdelningen
roliga historier framgår inte.
Clown eller entertainer, berättare av ekivoka
historier, fräckisar eller beskrivningar ur livet. Man
kan kalla det vad man vill. Men Bernt Arvidsson
ställer alltid upp. Med honom i sällskapet är risken
för tystnad minimal. Att han älskar att stå på tiljan
roar inte bara omgivningen. Det roar också honom
själv…
Anders Rönnbäck

Det blev en dramatisks historia och folk efter mig köpte

tidningen och började bläddra vilt för att hitta artikeln.
- Många blev snopna när dom förstod att det var en påhittad
bluff…

Det där är Bernt Arvidson i ett nötskal.

En man fylld
av upptåg och odygd men också en person med värme och
hjälpsamhet. En ständigt engagerad och flitig person.

Därför har han hunnit starta och leda klubbar för både

veteranbilar och traktorer. Haft nöje i att rusta upp gamla bilar
varav en Plymouth av 1931 års modell är favoriten.
- Där jagar jag delar i USA och jag hoppas den ska vara
körklar till våren -09 säger Bernt med förväntan i rösten. En
Volvo Amazon som restaurerats till nyskick finns också i
arsenalen liksom en traktor BM 10 med tändkulemotor.
- Jag var med och startade Norrköpings Veteranbilsklubb
och var ordförande i 25 år. Men nu har vi startat Åkerbo
Maskinhistoriska förening där jag är ordförande.

13
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Teknikträff och Augustiträff i vackert väder

Träffen på Träcentrum i Nässjö arrangerades av Sten och IngMarie Gustavsson (580), Bernt och
Mari-Anne Isaksson (714), Stig och Monika Forsberg (390) samt Åke och Gunilla Pihl (350)

Mellan programpunkterna
fanns det också tid för
hjälp med diverse tekniska
frågor. Här hjälper Stig
Forsberg Bernt Arvidsson
med den yttre duschen på
hans nyinköpta husbil.

Det var många nya medlemmar
som presenterades vid kvällens
middag.

Göran Forsberg (302) svarade
som många gånger förr för en
del av kvällens underhållning

Träffen i Nässjö bjöd på många intressanta informationer. Dometic berättade om kylskåpen och gjorde också justeringar för de som inte fått det
tidigare. De informerade också om gasol och säkerhet. Stig Forsberg (390)
tog upp frågor om trafiksäkerhet och Anders Ekman från Östgöta Camping
svarade på frågor. Vi fick också information om däck och bilvårdsprodukter.
Träcentrum i Nässjö är en mycket intressant anläggning och väl värd ett
besök.
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Vid Munkedals Folkets Park togs vi emot av arrangörsgänget som bestod av Marie Louise och Leif
Lindqvist (69), Eivor och Kennet Johansson (349)
samt Marianne och Sture Schewenius (466)

På fredagskvällen åt vi en mycket fin räksupé med
mängder av de goda skaldjuren. Lördag kväll var
det knytkalas. Munkedals Folkets Park tillhör den
”gamla” sortens parker med dansrotunda, teater m
m.

På lördagskvällen underhöll klubbens egna entertainer och skapade en mycket fin stämning.

Lördagens mästerskapstävlingar gick av stapeln i strålande sol. Deltagarna fick pröva att kasta det mesta - allt från stövlar till bollar och
försöka fiska på torra land. Sonja Sjöberg försökte träffa korgen
med en boll.

Tävlingen vanns av Inger och Leif Möller som här
gratuleras av Leif Lindqvist och Sture Schewenius
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Lyckad resa till Kehl

22 husbilar deltog i resan till Kehl. Samtliga träffades på campingen i Kehl den
14 juli. Värdpar för resan var Sonja och
PO Sjöberg (411). Guido Moosmann,
direktör på Bürstner-fabriken fungerade
som guide och deltog också i samvaron.
Under besöket gjordes studiebesök vid
fabriken i Wissembourg där Bürstner
började tillverka husvagnar 1958 och
husbilar 1976. Gruppen besökte också
den stora fabriken i Kehl där det tillverkas 6000 husbilar per år. Man fick se hur
husbilarna byggdes från grunden.
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Vid besökte kunde gruppen konstatera att husbilar byggs innifrån och ut. Det innebär att man sätter fast inredningen först
och avslutar med det yttre skalet.
Man var också fascinerad av att så många yrkesgrupper krävs
för att bygga en husbil. Det behövs allt från snickare, tapetserare och sömmerskor till elektriker.
Mycket anländer i paket för inmontering i bilarna.

Gruppen hade också mycket
trevligt med middagar på kvällarna och sightseeing med båt i
Strassbourg, där man bl a fick
se EU-parlamentet. Sista dagen
gjordes också ett mycket uppskattat studiebesök vid bilmuseet i
Mulhouse i Frankrike

Text och foto:
Bo och Gunilla Fredriksson (443)
PO Sjöberg (411)
Jürg Grissemann (300)
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Träffar på Breviks camping

Guidningen avslutades i kyrkan och
efter detta kunde vi enskilt bese vad vi
önskade och delta i Nationaldagsfirandet
efter eget gottfinnande, innan det var
dags att bege sig till nästa programpunkt.

Foto: Sven Ingvar Nilsson

I samband med firandet av Sveriges
Nationaldag genomfördes en
Spontanträff i Skaraborg med Breviks
Camping som bas för deltagarna. Carin
och Staffan Ager var huvudarrangörer
men de hade även paren Runermark
och Floberg/Widing som medhjälpare.

Torsdag - Hjo stad med omnejd
Dagen börjar med en guidad
stadsvandring i Hjo. Ingen mindre än
Kommunalrådet Catrin Hulmarker var
vår utomordentligt kunniga och trevliga
guide. Under turen växlade hon skepnad
genom klädbyten och gestaltade såväl
munk som karamellgumma under
guidningen i den välbevarade gamla
träbebyggelsen i staden. Då hon var
klar, lämnar hon över oss till konstnären
och livsnjutaren Bengt Geidenmark
”Geiden”, som förde oss till sin ateljé
”Garaget” vid Vätterns strand. I ateljén
fick vi bland många vackra tavlor se
tavlan ”Vår brygga” och därefter fick
vi se motivet i verkligheten, nämligen
i konstnärens hem. Mycket effektfullt!
Vi fick njuta en god stund just på den
nämnda bryggan. Konstnären berättade
om sitt skapande och om staden Hjo
och under tiden läppjade vi på ett glas
vitt vin eller cider. Vi gick ner i varv och
vi började ana hur det kan vara att vara
livsnjutare…

Självklart passade vi deltagare sedan
på att kalasa på rökt sik och röding
vid hamnen i Hjo. Under tiden som
vi gubbar satt och njöt av livet i Hjo
hamn, tog Carin med sig damerna till
Konstnären Ingrid Bjuréus Melin, som
målar på flaskor. Jag var inte med själv,
men damerna var helt ”förstummade”
efter det besöket – så många vackra
flaskor...

programmet. Och detta var ett riktigt
äventyr som vi fick uppleva genom den
kunniga guide som lotsade oss inne i
de allra heligaste delarna av Karlsborgs
fästning. Vi utsattes också för både
beskjutning och andra överraskningar,
vilket i hög grad bidrog till att öka
förståelsen för hur livet på fästningen
kunde ha gestaltat sig. En välarrangerad
och lärorik tur.

Eftermiddagen ägnades sedan åt att
besöka Almnäs bruk, söder om Hjo.
Ägaren, Thomas Berglund, guidade oss
runt och berättade om godsets historia
och också om dess tänkta framtid. En
mycket intressant och givande insyn i
historien vari det inrymdes verksamheter
som jordbruk, tegelbruk, bränneri med
mera. I satsningarna inför framtiden
fanns egen osttillverkning som ett
projekt. Det gamla bränneriet byggdes
nu om för detta ändamål. Vi fick
avslutningsvis provsmaka en ”prototyp”
av den blivande ”Almnäsaosten” och jag
kan försäkra att den var mycket god.
Efter Almnäs förflyttade vi oss
ytterligare söderut mot Wrångebäck,
ett annat stort gods. Här besökte vi
ett företag som importerar och säljer
exotiska frukter och allehanda andra
produkter. Grundkonceptet är att hjälpa
småföretagande i utvecklingsländer att
finna marknad för produkterna. Man
kan kanske säga att det handlade om
långsiktligt biståndsarbete och lanseras
som North & South Fair Trade. Detta är
ett intressant projekt med flera goda och
välgjorda exotiska varor i sitt utbud och
med en tanke om hjälp till självhjälp som
ledstjärna.
Som du säkert förstår, kände vi oss
mycket nöjda och väldigt berikade på
olika sätt då vi återvände till Breviks
camping.
Fredag och Nationaldag i
Karlsborg och industriminne i
Forsvik
I Karlsborg slår man på stort då det
är Sveriges Nationaldag. Massor av
aktiviteter pågår inne på och även
utanför fästningsmurarna. För vår
del stod det ”guidad äventyrstur” på

Vi samlades vid slussen i Forsvik
och delades där in i två grupper. Den
ena började med att bese projektet
med återskapandet av hjulångaren Erik
Nordevall. Originalet ligger på Vätterns
botten men en exakt kopia byggs om
i lokalerna i Forsviks bruk. Detta är
ett stort och spännande projekt som
beskrevs av en intressant och kunnig
guide. Den andra gruppen fick ta plats
i en liten ångbåt som kallas ångslup.
Båten är byggd för passagerartrafik
och är över 100 år gammal. Skepparen
med sin eldare tog oss genom
Spetsnäskanalen och ut i sjön Viken. Det
blev en oförglömlig båtresa i det vackra
junivädret. Resan var lugnande för själen.
Lördag med Skövde
Garnisonsmuseum och
medeltidsdagar i Kungslena
I Skövde möttes vi av Garnisonsmuseets
föreståndare Björn Lippold. Efter
välkomnande förde han oss till S:ta Elins
källa och det härintill liggande alldeles
nyinvigda kapellet. Lippold berättade
med inlevelse om sägnen och myten
om S:ta Helena (Elin) som är Skövdes
skyddshelgon.

Björn Lippold tog oss sedan till
Garnisonsmuseet och berättade hur
detta var uppbyggt. Museet är förutom
Garnisonsmuseum ett Nationellt
Trängmuseum och ansvarar också för
Centrala Soldatregistret som innehåller
över 300 000 indelta soldater, ett
eldorado för släktforskning. Vi fick
sedan bese de intressanta utställningarna
efter eget intresse. Många kände igen sig
i de militära miljöerna och många fick
saker förklarade för sig. Ett intressant
besök.
Vi lämnade Skövde och tog oss till
Kungslena. Här pågick den så kallade
”Medeltidsdagen” med anledning av att
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det i år var 800 år sedan slaget vid Lena.
Runt Kungslena kyrka fanns en rad
attraktioner, bland annat en medeltida
marknad. Här fanns också möjlighet
att till exempel prova yxkastning och
att skjuta med långbåge. Besöket i
Kungslena avslutades med att lyssna på
en medeltidguide som berättade om
den gamla 1100-talskyrkan. Var och
en kunde sedan ta sig valfri väg åter till
basen, Breviks Camping.

Som ni förstår, var det innehållsrika,
spännande och lärorika dagar i
Skaraborg. Kvällarna ägnades åt
gemensamma måltider och glatt
umgänge och ibland med musikinslag
som extra krydda. ”Dä´ sa´ va´ rolitt i
Skarabôrg – å dä´ ä´ dä´…
Ulf Floberg

Ny körövning för kvinnor
Sista helgen i augusti träffades 20 tjejer
på Breviks camping för att köra husbil.
Några hade gjort det förut och några
var helt nya. Vi hade en otroligt lärorik
dag och mycket skoj. Vid avresan på
söndagen var det många gubbar som fick
”sitta bredvid” ratten hem.

Under lördagen tog Ulf Sohlgren
alla gubbarna med till sjön och hade
en intressant och alltid lika välbehövlig
utbildning i hjärt- och lungräddning.
I detta ingick också hur man gör när
någon har satt i halsen. Det är kanske
mer vanligt och är ett snabbt förlopp.
Gubbarna hann prova på golf och
puttningstävlan samt äta lunch på
Brevikens golfklubb. Att tjuvkika på
tjejernas övningar var inte tillåtet. Stig
Högberg och Jürg Grissemann kämpade
om topplaceringen i golfen men till slut
var det Stig som satte putten.

Rally Halland
Rally Halland blev mycket trevligt och intressant för de bilar som kom dit. Sammanlagt deltog 18 bilar i de olika arrangemangen.
Träffen började på Falkenbergs motorstadion. På fredagkvällen kom Jan Stenberg
och berättade om fåglar samt visade bilder.
På lördagen fick deltagarna färdas längs med Hallands vackraste väg utmed Ätran
till Ullared. Där besökte man GK:s bilmuseum. Sedan for man vidare på småvägar
förbi Åkalla bokskogar till en friluftsgård. Deltagarna hann också med ett besök vid
Grimitons radiostation vilket är ett av Sveriges världsarv. Där guidades de av Bosse
Johansson. Man for sedan till Bua hamn för att kunna få se havet. På vägen till
Fjärås bygdegårde genomfördes en del manöverprov. På bygdegården åt man supé.
Träffen arrangerades av Kenneth och Ing-Marie Elfström (500), Wååge och Gerd
Jergefelt (750), Lennart och Anne-Marie Dahl (767) samt FJ:s Husvagnscenter som
också hade skänkt fina priser till lotteriet.

Fredag kväll åt vi stora vättenkräftor
och hade musik i tältet. Det blev både
doakör och spontandans...
Lördag grillade vi gemensamt och
hela helgen hade vi väldig tur med
vädret. Söndagen avslutades med
tipspromenad och det var Tommy
Lundmark som klarade flest frågor
och kunde därmed fortsätta att äta
färdigkokta Vättenkräftor.
Carin Ager
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Tyskar
som
älskar
Sverige
Chris Blömer och Romy Kugel i sitt svenska paradis

- Det här är ett underbart land.
Klockan går saktare än i mitt gamla
hemland. Jag älskar den svenska
glesbygden.
- Eller ska man säga, glasbygden...
För tolv år sedan flyttade
Chris Blömer från hemorten
Wilhelmshafen i norra Tyskland till
Sverige.
- Jag ville bort från folkträngseln i
Tyskland. Och från trafikträngseln.
Och från jäktet.
Byggnadsingenjören Chris hade fått
nog av att folk ständigt fick trampa
på varandra så han siktade på en
lugnare tillvaro i Sverige.
Lugnet fann han i en gammal
skola utanför Målerås mitt i det
svenska glasriket. Och jobbet som
byggnadsingenjör byttes mot jobbet
som lastbilschaufför.
- Men medan han byggde på den
gamla skolan en bit från det gamla
glasbruket och körde lastbil på
svenska vägar närde han drömmen
om att driva en camping någonstans
i Sverige, helst i den småländska
idyllen.
- Jag hölls ständigt koll på vart det
fanns campingar att överta. Så fick
jag plötsligt reda på att campingen vid
Orranässjön utanför Orrefors skulle
säljas. Ja, den var praktiskt taget såld.
Det återstod bara att skriva kontrakt.
- Men den första köparen kunde inte
lösa det ekonomiska. Så budet gick
till mig.
- Även om själva campingen var
ordentligt nedgången tvekade jag
inte att slå till. Över sex hektar
skog och mark och en och en halv
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hektars campingtomt alldeles vid
strandkanten var att betrakta som ett
drömställe, säger Chris och gör en
svepande gest över sitt campingrike.
- Visst har det varit slitsamt att bygga
nya stugor och servicehus men nu
fungerar det bra. Och tillströmningen
har varit skaplig, noterar han.
Under tiden Chris planerade för
sin camping i Orrefors fick han över
nätet kontakt med fransyskan Romy
Kugel som planerade att skaffa en
camping i södra Frankrike.
- Romy är född i Tyskland men
har bott i Frankrike i 30 år. Hon
tände på idén att bli delägare i
Orrefors camping och flyttade hit
för två år sedan. Nu är vi sambor
och kompanjoner och hon jobbar
på för att lära sig svenska. Det går
bättre och bättre för varje dag. Och
när utlänningar kommer kan vi hälsa
dem välkomna på flytande franska,
tyska, engelska och så svenska
förstår. Man märker på utländska
turister att de blir glada när de blir
bemötta på sitt hemspråk.
- Säger Chris som pratar svenska
som en inföding även om hans
hemspråk hörs på de vassa tyska
diftongerna.
När vi landade första gången i
Orrefors var det tidig maj och gott
om plats i lugnet vid Orranässjön.
Vid en kontakt i slutet av
september konstaterar Chris, att
säsongen har gått skapligt, trots en
halvskaplig sommar.
- Men vi gnor vidare. Och vi märker
att folk trivs här. Många kommer
tillbaka flera gånger .Att få äga en

camping mitt i glasriket ger man
inte upp i första tagets, säger Chris.
Under högsäsong bor de själva i en
husbuss på campingen.
- Den köpte jag i Luleå för några år
sedan . Jag såg den på nätet och flög
upp på enkel biljett och åkte buss
tillbaka. Det är tydligen inte bara
på nätet man hittar kompanjon och
sambo. Men hittar också ombyggda
bussar, lämpliga till bostad…
- Nu när högsäsongen är över har
vi flyttat hem och åker mellan. Och
hem det är till den gamla skolan i
Målerås.
Tiden går sin gilla gång för det tyskfranska campingparet i Glasriket.
Men tiden går ju så mycket saktare
i Sverige. Och bilisterna kör både
saktare och försiktigare än vad de gör
i Tyskland och i Frankrike. Men får
ju tro de som flyttade hit. För lugnets
skull.
När vi säger att vi åkt husbil nere
i Europa och upplevt toleransen
i Tyskland minst lika god som i
Sverige säger Chris:
- Då har ni haft tur. Trafiken i
södra delen av Tyskland är olidlig
vissa tider. Så talar en tysklandsfödd
sverigevän…
Anders Rönnbäck
Vi vill öppna en spalt för upplevelser
av ställplatser och campingar, både i
Sverige och i utlandet. Skriv
och skicka bilder från era
favoritplatser under rubriken
FAVORITEN.
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Kundvård är viktig

Östgöta Camping
svarar på medlemmarnas frågor

På flera av klubbens
medlemsmöten har tagits upp
frågor som gäller servicen vid
Östgöta Camping. Redaktionen
har därför vänt sig till Torgny
Ekman, vd på Östgöta Camping
och ställt frågor. Här får Du
svaren:

Fråga: Korrekt leverans av ett

sålt fordon och en bra verkstad för
uppföljningar är ett mycket viktigt
säljargument. Det finns annars stor
risk att ryktet börjar gå att det inte
fungerar och då minskar också
försäljningen. Nu lovar ju Bürstner
och ÖC fem års garanti på sålda
fordon. Hur ser Ni på uppföljningen
efter försäljningen?.

Östgöta Camping: Vår absoluta
intention under de snart 40 åren vi
varit verksamma har alltid varit att vi
ska ha ”Sveriges trevligaste kunder”,
och vår ambition med utbildning
av personal, nytt heltäckande
datasystem och ny telefonväxel m
m, är att även kunna svara upp till
”Sveriges mest nöjda kunder”.

Vi har nu förstått att en hel del

kunder tyvärr upplever brister
i vår kundkontakt, service och
eftermarknad – detta är förstås
oacceptabelt! Det är beklagligt,
men det finns en del orsaker till
bristerna som finns och som vi nu
har ambitionen att rätta till.

Dock så bör man veta som
kund, att vi i den här branschen

har ett stort bekymmer med stora
säsongssvängningar som hör
branschen till. Det är ingen ursäkt,
men förhoppningsvis skapar det en
viss förståelse hos våra kunder. För
det är extremt många husbilar och
husvagnar som ska levereras och
servas under kort tid. Trycket under
mars t o m Midsommar är enormt.

Vi, likväl som hela branschen, har
helt enkelt svårt på personalsidan
med att svara upp på den efterfrågan
som finns under högsäsongen.

Fråga: Några har klagat på att

det är svårt att komma fram till
Östgöta Camping. Man blir heller
inte uppringd när man lämnat ett
meddelande. Vad gör ÖC för att
rätta till detta?

Östgöta Camping: Vi har

haft stora bekymmer med en ny
telefonväxel som installerades för ett
par år sedan och som inte fungerat
tillfredställande. Den är nu utbytt.

En annan orsak är att våra

kundmottagare inte haft tillräckligt
med tid och att kanske disciplinen
att återkoppla inte varit den bästa. På
t ex verkstaden är nu kapaciteten att
svara på kunders frågor dubblerad.

Fråga: Kontakten mellan säljare

och verkstad är mycket viktig för
kunden. Det som säljaren har lovat
måste ofta verkställas av verkstaden.
Vad gör ni för att den processen ska
fungera? Vad gör ni för att korrekt
dokumentera vad som lovas i
samband med en försäljning?
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Östgöta Camping: Våra rutiner
har varit att säljaren skriver ett
köpekontrakt med kunden där
allt som ska göras på det köpta
fordonet ska vara nedskrivet – en
disciplinfråga hos säljaren. Inga
muntliga överenskommelser får
förekomma.

Sedan skriver tjejerna i
administrationen ut en arbetsorder
till verkstaden med köpekontraktet
som underlag och ger det sedan
till verkstaden. Det är här som
mänskliga faktorn hos både säljare
och administration dykt upp och
skapat missförstånd och problem.
Därför går numera arbetsordern
tillbaka till säljaren för kontroll och
attest.
Detta, tillsammans med att
säljaren gör en kontroll av fordonet
före leverans, ska säkerställa att allt
fungerar.

Fråga: Många kunder är inte

tillräckligt insatta för att förklara
riktigt var felet ligger. För det krävs
ibland en ”översättning”. Vad gör
ni för att hjälpa kunder som kanske
inte är så tekniskt kunniga?

Östgöta Camping: En knepigare
punkt att komma till rätta med. Kan
inte kunden förklara per telefon vad
problemet är, så är enda lösningen
att kunden kommer hit och visar vad
som är fel. Med tanke på att vi har
full beläggning på vår verkstad och
att tider är bokade, så måste man
dock då vara medveten om att vi inte
kan avhjälpa problemet direkt vid
uppvisandet. Kunden måste tyvärr
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boka en tid som alla andra,
annars så kommer en annan kund
som bokat tid att få vänta.

Fråga: Det finns klagomål på

att reservdelar inte kommer i tid.
Vilka leveranstider är normala och
hur fungerar Östgöta Campings
kontakter med Bürstner i Tyskland
vad gäller reservdelar?

Östgöta Camping: På den här

punkten har vi nu insett att vi haft ett
strukturproblem och att de ibland
långa leveranstiderna inte helt beror
på att Bürstner i Tyskland har långa
leveranstider.

Tidigare har Mantorps lager och
generalagenten Bürstner Sverige
AB’s lager varit i samma lokaler och
varit ganska tätt sammanflätade vad
gäller rutiner och personal. Det här
har skapat en till viss del rörig och
svår struktur för våra medarbetare.
Därför kommer vi fr o m den 1

november att separera de här båda
lagerenheterna fullt ut. Reservdelar
från Bürstner i Tyskland kommer
att levereras till ett helt eget lager i
en egen byggnad på anläggningen i
Mantorp, och vi kommer att ha en
medarbetare som endast är anställd
för att sköta driften av Bürstnerlagret.

Alla återförsäljare, inklusive
Mantorp, kommer att beställa
Bürstner-delar från det här lagret.
Det innebär att det här centrallagret
för Bürstner reservdelar inte
kommer att ha någon kundkontakt,
utan endast förse Bürstner Sverige
AB’s tio återförsäljare med
reservdelar.
Sedan är det tyvärr så att

alla husbilsproducenter har
vid en jämförelse med t ex
personbilsbranschen längre
leveranstider på reservdelar. Detta
beror på att de är förhållandevis
små producenter. Även om
Bürstner är en av de absolut största
producenterna i världen med över
6 500 producerade husbilar per år,
så är de vid en jämförelse relativt
små. Volvo t ex som är en av de
minsta personbilsproducenterna,
producerar över 400 000
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personbilar per år. Att hålla korta
leveranstider är helt enkelt en
resursfråga. Vi ska naturligtvis göra
det bästa av situationen!

Ställplatser för
klubbens medlemmar

Fråga: Är det något mer Du vill
informera om?

Östgöta Camping: Vi har fått

en del klagomål över att kunder
hänvisas till andra medarbetare än
den som de från början hade kontakt
med, i de flesta fall säljaren. Det här
är tyvärr nödvändigt av tidskäl, och
till viss del också kvalitetsskäl. Om
en kund t ex behöver prata teknik så
är det bästa att han direkt kopplas till
verkstaden, vill kunden beställa ett
tillbehör så är det bästa att han pratar
med lagret o s v. Det är naturligt att
det blir så när organisationer blir
större.

Vega baren Ställplats

Ligger vid Söderby på Nynäsvägen 8
(gamla Nynäsvägen) mellan avfarterna
Länna och Handen. Åk av där det passar
och ta den lokala parallella vägen väster
om motorväg 73.
Bra för den som ska passa färjan till/från
Gotland.
Sveriges äldsta hamburgerbar.
Kostnad 50 kronor samt 20 kronor för
el.

Breviks camping

Campingen ligger vid väg 195 ca 9 km
söder om Karlsborg mot Hjo.
Tel 0503-31110, 0733-162470
Drivs av medlem 291 Staffan och Carin
Ager.
För ytterligare information se
www.brevikscamping.se

Åskilje Camping

Ligger vid Åskilje inte långt från Storuman. Erbjuder 20 % rabatt till klubbens
medlemmazr för platser vid älven utan
el.
Tel 0951-41180

Ställplats Café Gula Huset

Ställplatsen finns efter E45 norr om
Vänersborg, 800 m norr om Bråvalla..
Du parkerar på en plan yta som är täckt
med grovt grus för att det inte ska vara
risk att dra in en massa smuts och väta i
bilen.
På ställplatsen finns gratis internetuppkoppling, tillgång till vatten och gratis
färskt morgonbröd. Du betalar för den
el Du använder. Gråvatten och toan kan
inte tömmas här.
Alla Bürstnerägare som är medlemmar i
klubben får 50 % rabatt på ordinarie taxa
som är 60 kronor. Drivs av medlem 872
Sven Lagergren
se www.cafegulahuset.se

Bäckagårds ställplats

Avfart 111 från E 4 utanför Linköping.
Du kör mot Mantorp och svänger sedan
mot Skäggetorp. Efter 400 m finns skylt
om ställplats samt mot Kaga. Ställplatsen
finns efter ca 800 m.
På ställplatsen finns vatten och några
eluttag. Kostnad 50 kronor samt 50
kronor för el. Drivs av medlem 138
Ingemar Nordén

Mantorp vid Östgöta Camping

Ställplatsen har tillgång till toalett, dusch
och tvättmöjlighet samt möjlighet att
tömma spillvatten och toa.
Kostnad 50 kronor för medlem. Övriga
betalar 100 kronor. Vid service står Du
gratis.

Gålö skärgårdskrog

Trelleborg

På infarten västerifrån till Trelleborg
finns en enkel ställplats. Fin utsikt,
tillgång till toalett och toatömning. Gratis.
Utmärkt om Du väntar på att få åka med
färjan. Ställplatsen ligger en bit utanför
sta´n vilket innebär att Du inte har tillgång till så mycket övrig service.

Väg 277 till Gålö Lanthandel, sväng
höger, 2 km vänster vid skylt Skälåker.
Efter 50 m sväng vänster igen mot Skärgårdskrogen.
Kostnad 50 kronor samt 20 kronor för
el.
Restauranten har fullständiga rättigheter.
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Elektriciteten i våra bilar

Med elektricitet drivs mycket av det
vi behöver i bilen och som är viktigt
för vår bekvämlighet.

Bodelsbatteriet – elsystemets
hjärta!

På ett eller annat sätt är batteriet
alltid inblandat när vi använder bilen.
När vi kör eller är anslutna till 220
volt laddas det för att sedan stå för
försörjningen när vi står stilla. Ett
eller två kraftiga bodelsbatterier gör
livet bekvämt för oss. Alla hjärtan
måste vårdas ömt. Det gäller också
bodelsbatteriet.

Anslutning

När vi koppar in oss på 220voltsnätet (egentligen 230 volt idag)
är det viktigt att anslutningskabeln är
jordad – 3x2,5 mm2. och godkänd för
utomhusbruk. Anslutningskontakten
är i Sverige ofta en vanlig
stickkontakt, men mer och mer
vanligt är den ny runda 3-poliga EUkontakten. In i bilen är det idag alltid
EU-kontakt. Vanligaste anslutningen
på kontinenten är den nya 3 poliga
runda EU-kontakten.
Kabeln får vara max 25 meter
lång och får inte skarvas! Vi tvingas
dock ibland skarva om anslutningen
har den gamla anslutningspluggen.
Använd då en kort anslutningskabel
och skydda skarven från fukt. Ofta
går det att stoppa in den i elskåpet.
Nya anslutningar har inbyggda
jordfelsbrytare, något som vissa bilar
även har. Anslut Dig aldrig utan
jordfelsbrytare. Om detta inte finns
så ha en lös sådan med Dig som Du
skarvar mellan anslutningen till nätet
och kabeln.

Inne i bilen

Automatsäkringar skyddar bilen
invändigt. Om en sådan går vid
upprepade tillfällen måste Du
kontrollera varför.
I bilens invändiga uttag använd
bara jordade eller dubbelisolerade
apparater.
Om Du använder elpanna kom
ihåg att läge 1=1kv behöver 6 ampere
säkring i anslutningsstolpen.(vanligt
i Danmark.) Läge 2=2 kw kräver 10
ampere och läge 3= 3kw 16 ampere
i stolpen. Det senare är ovanligt idag.

Så vårdar Du batteriet

Ett batteri skall i möjligaste mån
hållas på så hög laddningsnivå som
det går.
När batteriet laddas ur bildas sulfat
på plattorna. Om batteriet står
oladdat så skiktar sig dessutom syran
och batteriet blir dåligt. Att ha rätt
vattennivå och en bra batteriladdare
är A och O.

Tänk på belastningen

Kyl/frys kräver inte mycket. Det gör
däremot mikrougnar, vanliga ugnar,
värmeelement och elplattor. Det
inträffar då att allt inte kan köras
samtidigt. Om säkringen går måste
Du koppla ur det Du inte just då
behöver.

Batteriladdaren

Bilen har oftast en inbyggd
batteriladdare som startar när man
ansluter 220 volt till bilen. Dessa
laddare laddar alltid bodelsbatteriet,
men sällan startbatteriet.
Nyare Bürstnerbilar
underhållsladdar dock startbatteriet.
Ett nedgånget och urladdat
startbatteri är dock inte hjälpt av
denna underhållsladdning. Batteriet
behövs i dessa fall en extern riktig
laddare som sätter fart på det.

Skaffa därför en bra laddare

En enkel laddare laddar inte batteriet
helt fullt och riskera även att koka
det torrt. En bra laddare känner av
batteriets laddningsnivå och laddar
efter behov. Den toppar lite på slutet
genom att hålla konstant ström. Det
betyder cirka 14 volt. När allt är klart
underhållsladdare den så att batteriet
alltid är på topp.

Skaffa en batteriuppfräschare
Dometic/Waeco säljer en liten pryl
som fräschar upp gamla batterier
och håller nya på topp. Den fungerar
så att den vid spänning över13,5
volt sänder pulser genom batteriet
som tar bort beläggningarna. Den
kopplas in direkt på batteriet poler
och fästs med ett kardborrband eller
dubbelhäftande tejp. Väl investerade
3-400:- kronor.
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Vinterunderhåll är mycket
viktigt!
Om Du har möjlighet bör Du

ta in batterierna över vintern. Låt
dem vara fulladdade och ställ dem
absolut inte på garagegolvet.
Ställ det på en bänk eller på en
bräda. Ett garagegolv är alltid kallt
och fuktigt. Lyft på en matta så ser
Du att golvet är mörkt. Kylan gör
att syran skiktar sig och batteriet
är garanterat dött till våren. Ladda
batteriet 1-2 gånger under vintern om
Du inte har en bra= dyr laddare som
håller kollen på batteriet.

Att ta in startbatteriet är på Fiat
ett äventyr som man oftast inte ger
sig in på!
Om Du inte tar in batteriet

på vintern - se då till att batteriet
är fyllt med vatten och att det är
fulladdat. Ladda det sedan var
6 vecka under någon dag med
en bra laddare. Anslut laddaren
direkt på batteripolerna. Förlita
Dig inte på den eventuellt inbyggda
underhållsladdaren för startbatteriet.

Bodelsbatteriet laddas via bilens
inbyggda laddare genom att ansluta
220 volt.
Tänk då på att inte ha värmen
påslagen. Du värmer då upp bilen
med resultat att den varma luften
kondenserar inne i bilen när Du slår
av igen. Alternativet, ett bra sådant,
är att ständig ha lite grundvärme på.
Termostaten på lägsta läget.
Bra underhåll lönar sig
Ett väl underhållet batteri håller

batteri och koppla samman det med
ett annat batteri. Gelbatteri kräver
särskild laddare. På nyare Bürstnerbilar har den inbyggda laddaren en
omkopplare för gelbatterier.

Hur länge räcker ett batteri?
Det beror på hur stort det är,
i vilket skick det är och vilken
temperatur det har. Ett kallt batteri
har lägre kapacitet än ett med
rumstemperatur.

En vanlig batteristorlek är 80-90
Ah(amperetimmar). Det betyder att
det kan belastas med 1 A(ampere)
under 90 timmar eller omvänt 90A
under 1 timme.
Nu får man inte ut riktigt allt ur

batteriet och många förbrukare har
även ”skyddskretsar” som slår ifrån
vid 10,5 till 11volt. Detta för att man
inte skall kunna dra ur batteriet
helt. En lampa har inga sådan
skyddskretsar så glömmer Du en
lampa på så går batteriet helt tomt.

Enkelt sätt att räkna

upp till 10 år. Att köpa nytt vart
tredje år är dålig ekonomi. Köp då
hellre en gång för alla en bra laddare
och en batteriuppfräschare!

En 10 watts lampa drar 1 A, och
brinner då i cirka 90 timmar.
En plattTV drar cirka 50 watt=5 A
och går då i cirka 18 timmar.

Gel-batterier
Gel-batterier är mycket bra och

Tabellen nedan visar driftstid vid
olika belastning.
1 A= 90 7immar
2 A= 45 timmar
5 A= 18 timmar
10 A= 9 timmar
15 A= 6 timmar
20 A= 4 timmar
30 A= 3 timmar

högkvalitativa batterier som inte
behöver underhållas. De är i regel
dubbelt så dyra som vanliga batterier.
Tänk på att om Du har flera batterier
så måste de vara av samma typ. Du
kan alltså inte sätta in bara ett gel-

40 A= 2 timmar
50 A= 1,6 timmar

Hur mycket blir det en kväll?
Man kan med lite lampor, en
TV och DVD samt en omvandlare
till 220 volt komma upp i 20 A och
då klarar ett friskt batteri cirka 4
timmar. Tänk på att radion ofta går
på startbatteriet och kan vid flitigt
användande på hög volym tömma
det. Modernare Bürstnerbilar har sin
radio kopplad till bodelen.

Byt till diodlampor
Läslampor kan idag med fördel
ersättas med diodlampor som
i princip inte drar något. Två
läslampor förbrukar normalt 2 A
vilket med diodlampor blir noll!

220 volt – skapat i bilen
Vi kan via omformare skapa

220 volt från bilens 12 voltssystem.
Om effektförbrukaren är stor så
betyder det en mycket stor belastning
på bodelsbatteriet. Därför måste
vi vanligen avstå från de största
effektförbrukarna.

Olika prisklasser - olika
prestanda
Omformarna finns i olika

prisklasser. De billigaste levererar
”modifierad sinusvåg” något som
de flesta förbrukare fungerar med.
Känslig utrustning kan kräva ”ren
sinusvåg”. En sådan omformare är
ofta 3-4 gånger så dyr.
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Köp inte en för stor omformare

eftersom tomgångströmmen då ökar.
Å andra sidan köp inte heller en för
liten då Du bara blir besviken om
strömmen inte räcker. Lagom är som
alltid bäst – tänk över Ditt behov.

Tro inte på leverantörernas

uppgifter om ”korttidseffekt”. De
menar då inte minuter, inte ens
sekunder utan endast att man kan
överbelasta omvandlaren under delar
av en sekund.

Om Du har en laserskrivare i bilen
som kanske kräver 300 watt i drift
innebär det att den behöver 3 gånger
mer just när den startar upp dvs 1000
watt.
Installationen är viktig även
vid 12 volt!
Många tror att det inte är så

noga när man installerar 12 volt.
Inget kan vara mer fel! Vid 12 volt
så måste strömmen bli hög för att
orka driva apparaterna. Det betyder
att kablarna blir varma. Använd
alltid grova ledningar vid anslutning
av omformare till batteriet. Följ
tillverkarens rekommendation.
Förutom brandrisken vid för tunna
ledningar så uppstår spänningsfall
som gör att apparaterna inte fungerar
som de ska.

Tänk även på att ansluta

omformarens skyddsjord till bilens
chassi(minus). Detta för att inte några
trasiga eller felkopplade apparater
skall kunna ge Dig 220 volt genom
kroppen.

Solcell – en räddare i nöden!
Vi antar att vi inte vill ansluta
oss till den ökande skaran av
”oljudsterrorister”. Ni vet de som i
tid och otid måste visa omgivningen
att det köpt ett bensindrivet elverk.
Jag har alltid haft svårt att förstå
varför man kommer till Elmia i tre
dagar med tomma batterier och
därför måste starta oljudet direkt när
man kommer – dålig planering!

TV mottagning

Solcellen räddar
fricampingen
Skaffa en solcell – ju större dess

bättre! Prisskillnaden är marginell
om man räknar in installationen.
100 -120watt rekommenderas.
Alternativet är att ta 2 st á 50-60 watt.
Det kan bli nödvändigt på grund
av utrymmesskäl. Vid två solceller
behövs två regulatorer – å andra
sidan har man halva effekten kvar
om en gren skymmer den ena eller
ramlar ner och slår sönder den.
Solcellen laddar inte så effektivt, men
den laddar under dygnets alla ljusa
timmar. Det blir rätt många timmar
under sommaren även om solen
inte lyser. Köp en bra= dyr regulator
av samma skäl som beskrivs för
batteriladdare ovan.

Bränsleceller – ett bra
alternativ
De är ännu dyra. 25.000 mot

15.000:- för solcellen. Bevaka
utvecklingen och ta med det som
alternativ nästa gång Du byter bil. En
liten väska att lyfta med sig!

Elektronik i bilen
Vi använder idag mycket

elektronik i våra bilar: TV, DVD/
Video och datorer.
Här finns mycket att säga så ämnet
kommer att utvecklas på vår
forumsida.

Köp rätt apparater
Att köpa ren 220 volts utrustning

och köra via en omvandlare är
billigare och ofta även säkrare. Att
en apparat har 12 volt in betyder inte
att den alltid tål den 12 volt vi har i
våra bilar. Den kan variera från 11
till 14 volt och det klarar inte många
12 volts apparater! Om Du köper
en 12 volts apparat förvissa Dig
om att den klarar mobilt bruk med
den spänningsvariation vi har i våra
system.

A&O är en bra antenn och höjd.
En bra antenn som kan höjas, ju
mer desto bättre är ofta lösningen
vid dåliga mottagningsförhållanden.
Vi väljer ofta själva dessa dåliga
förhållanden. Vi står vid sjön, nere
vid älven, ute i det fria bakom
berget. All TV-sändning är riktad
mot de stora orterna där folk bor.
Vi kan vara nära orten, men ändå ha
problem eftersom vi står där det är
glest befolkat.

Ofta kör vi via en omvandlare

till 220 volt TV box och DVD.
Ström tar vi i det befintliga uttaget.
Ledningarna dit är alldeles för klena
så vi får för låg arbetsspänning. Om
Du räknar med att ofta ha dålig
mottagning - dra kraftigare ledningar
direkt via en säkring till batteriet.

Datorer

De har ofta inget problem.

Vissa laddningsaggregat, de med
elektronisk transformator, kräver
dock ren sinusvåg av omvandlaren.

Mobilt bredband funkar utan
problem, om än lite långsamt ibland,
över allt där mobilen fungerar.

Skrivare funkar bra om de är av
bläckstråletyp. Laserskrivare kräver
hög effekt.

Varför allt detta undrar Du – ska
vi inte koppla av?
Naturligtvis – men ta med Dig
kontoret så kan Du stanna ute några
dagar extra!
Stöldbegärligt

Tänk på att all elektronik är
stöldbegärlig egendom så se till
att utrustningen inte syns när Du
lämnar bilen. Ta också bort fästen
och annat som kan avslöja att Du
har exempelvis en GPS eller annat
monterat.
Stig Forsberg
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Bürstner 2009 – generösa garantier blir mycket tryggare,
mycket längre
Fem års garanti, tre års vägassistans och finansiering med fem års bunden ränta. Det är några av
förmånerna som nu erbjuds den som köper en Bürstner husbil hos en av Bürstner Sverige AB’s
auktoriserade återförsäljare. Med det nya och omfattande garanti- och trygghetspaketet får Bürstners
kunder ett ännu tryggare ägande och bilen ett betydligt högre andrahandsvärde.
Med vagnskadegarantin ingående i köpet räcker det att ha sin husbil halvförsäkrad under de första tre åren. Vår
vagnskadegaranti kan spara ca 13 000 kronor beroende på vad man har för försäkringsbolag.
Följande delar ingår i Bürstner Sverige AB’s trygghetspaket:
* Fem års garanti – nyhet!
När den tvååriga fabriksgarantin är avslutad ger Bürstner Sverige AB ytterligare tre års garanti.
* Tre års vägassistans – nyhet!
Vid maskinhaveri eller annat tekniskt/elektriskt fel ges kostnadsfri hjälp med reparation, bärgning, hyrbil eller
hotellövernattning. Den treåriga vägassistansen lämnas inom de flesta av Europas länder och har tillkommit genom ett
samarbete med Falcks Räddningskår.
* Tre års vagnskadegaranti
Som tidigare nämnts så ingår tre års vagnskadeförsäkring och medför att husbilen endast behöver vara halvförsäkrad de
första tre åren. Vagnskadeförsäkringen lämnas av Östgöta Brandstodsbolag som är en del i Länsförsäkringar.
* Fem års täthetsgaranti
Täthetsgarantin mot inkommande fukt i karossen kräver att husbilen testas en gång om året hos en av Bürstner Sverige AB
auktoriserad serviceverkstad. Bürstner Sverige AB betalar kostnaden för fukttesterna under garantitiden.
* Owner’s Card – nyhet!
Owner’s Card ger 35 procents rabatt på Bürstner originalreservdelar och timdebiteringen hos Bürstner Sverige AB’s
serviceverkstäder. Owner’s Card följer med husbilen och gör den extra attraktiv för nästa ägare. I kortet ingår också andra
rabatter, kampanjerbjudanden, med mera.
Utöver garanti- och trygghetspaketet erbjuder Bürstner Sverige nu en trygg finansiering:
Fem års bunden ränta – nyhet!
De betryggande räntevillkoren har tillkommit genom ett avtal mellan Bürstner Finans och Santander Consumer Bank.
– Vi är övertygade om att trygghetspaketet, tillsammans med den förmånliga finansieringen, kommer att stärka Bürstners
position som en av Sveriges mest köpta husbilar.
För mer information:
Kontakta Din lokala Bürstner återförsäljare. www.buerstner.se
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Korsord nr 2-2008. Konstruerat av Kenneth Elfström (500)

Medlemmarna 369,
431, 443, 454, 466,
535 och 767 i
Bürstner Husbils
Club har något
gemensamt.

SJÖNG
EVERT
TAUBE
OCH
CARLMIKAEL
BELLMAN

ROMERSK
FEMMA

ÄLSKAR,
MEN INTE
TYCKER OM

6

ISTÄLLET
FÖR
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COLA

FEGIS,
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SÄTTER
MAN
PRICKEN
ÖVER

HÄR
LIGGER
ISTANBULL

OVE
VALL

LYXBIL

PÅ BIL
FRÅN
SPANIEN

MEDELMÅTTIG
PINAL
OCH
SÅ
VIDARE

LAGAN

TALAR VI
OFTA OM
.
VARUHUS
LUGN
OCH . .
.
UTGÅTT

SÅVÄL

FINNS
HÄCK- OCH
TERRÄNG-

SÄRSKILD
SKATT

KÖR

FINNS
KRUSIG
YVIG
FRISYR

PÅ BIL
FRÅN
THAILAND

HÄR GÅR
ELEVER
S
K
I
V
A

HÄR ÅKTE
VI RALLY I
MAJ

ÖRFIL
ELLER
FÅGEL

INDIENS
PREMIÄRMINISTER
INDIRA . . . . . .

ESKIMÅHUS

NILS ÖST

UPPTAGNING PÅ
SKIVA

BRITISH
FILM ACADEMY

RISK I
KIRUNA

HÄRSKARE I
UNDERJORDEN

VAD ?

FINNS
BREDBAND

KYLDES

KÄLKE

HÄR ÄR
SVERIGE
MEDLEM

TRÄD

SAMMA
SOM ET
.
FÅRLÄTE
FN I USA

FÖRBUD

I
N

HÄR GICK
KLUBBMÄSTERSKAPET

EN
KEN ELFPRODUKT
MEDL 500

Lösningen har insänts av (namn och medlemsnummer
.....................................................................................................................................................................
Bankkonto inkl clearingsnr för insättning av eventuell vinst .....................................................................
Sänd lösningen på korsordet till Britt-Marie Rönnbäck, Ekelunda, 610 50 Jönåker senast den 15 februari 2009.
Först öppnade rätta lösningen får 50 kronor insatt på sitt konto.
Vinnare av korsord nr 1-2008 blev Astrid och Börje Fritzberg, 678
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Nya Bürstner Ixeo – med smart överbädd!
Dessutom ingår nu 5 års garanti*!

Här Får Du FaST
räNTa I 5 år!
läs mer på www.buerstner.se
Ixeo med smart nedsänkbar säng
över sittgruppen.

Ixeo IT 664

Bürstner – Sveriges mest köpta husbil under 2008!
Välkommen och se varför! 2009-orna ger ytterligare anledning att välja Bürstner.
T o m 30/9, uppgifterna hämtade från Husvagnsbranschens Riksförbund.

* Vårt garantipaket gäller endast Bürstner husbilar årsmodell 2009
köpta från återförsäljare auktoriserade av Bürstner Sverige AB.

Bürstner, unna dig lyxen att inte kompromissa

Auktoriserade återförsäljare:
Mälar Camp Arlandastad 08-591 148 40
Eljas Motor Borlänge 0243-17 55
FJ:s Husvagnscenter Falkenberg 0346-71 44 50
Tagene Fritidscenter Göteborg 031-57 00 60
Östgöta Camping Mantorp 0142-217 30
MotorCentrum Sundsvall 060-16 75 41
Skåne Camp Svedala 040-29 29 12
BW Husvagnar Umeå 090-18 92 25
Bilcompaniet Visby 0498-24 77 55
Nerikes Camp Örebro 019-27 25 15

www.buerstner.se

klipp ut eller skriv av

Vi anmäler oss härmed för utlottning av plats på klubbens camping på Elmia i september 2009
........................................................................................................................................................
namn och medlemsnummer
Talongen skall var Stig Högberg tillhanda senast den 31 december 2008. De som erhåller plats meddelas
särskilt.
Adress:
Stig Högberg, Höglundavägen 11, 71930 Vintrosa

Rullan 2-08.indd 28

2008-10-28 09:12:35

