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Tidning för Bürstner husbilsclub

Ur innehållet:
Välkommen till våra klubbträffar
Resa i Cornwall, England
Klubben träffar Bürstner Sverige AB
Porträtt - Roland Kemhagen
Ledlampor
Bra priser på gasol
Bilaga - medlemsmatrikel

Tidning för medlemmar i Bürstner
Husbils Club
Tidningen utkommer med fem
nummer per år.
Utgivningsplan för 2011:
Nr 2 beräknas vara hos medlem i
början av april
Nr 3 beräknas vara hos medlem i
slutet av maj
Nr 4 beräknas vara hos medlem i
mitten av november
Nr 5 beräknas vara hos medlem i
mitten av december.
Redaktör och ansvarig utgivare:
Britt-Marie Rönnbäck (591)
Medarbetare: Anders Rönnbäck
(591)
Ekelunda
611 96 Jönåker
Tel: 0155-70160, 070-2400314
E-post: bildsprak@telia.com
Text och bild där ej annat anges:
Britt-Marie och Anders Rönnbäck
Material och synpunkter till tidningen skickas med fördel via e-post.
Tryckeri: Bergfoths Grafiska AB
Omslaget:
Bengt Erdmann (535) kör på smala
vägar i Cornwall, England. Foto:
Kerstin Erdmann.
Roland Kemhagen (134) öppnar
dörren. Foto: Pälle Bergfoth (199)
Resterande bilder: Britt-Marie Rönnbäck.
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E-post: amol.sjogren@gmail.com
Marianne Schewenius (466)
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Stig Högberg (283)		
019-294441		
E-post: stighogb@telia.com

070-5148613

Sekreterare
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E-post: hi.life@spray.se
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Ing-Marie Gustavsson (580)
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070-5819791
070-6939524
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Jürg Grissemann (300)		
Suppleant:
Märit Persson (701)		

0472-76155		
0506-71334		
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Valberedning
Tony Hellström (563) sammankallande
013-160899		
Åke Johansson (146)		
036-141254		
Margareta Sjöberg (434)		
0141-50436		

070-6508565
070-5941258
073-9862010

Materialförvaltare
Berndt Ivarsson (331)		
Tord Sjöberg (434)		

011-143371		
0141-50434		

070-2075601
073-9862010

019-294441		

073-3632474

Ansvarig Elmia-camp
Stig Högberg (283)		
E-post: stighogb@telia.com

Redaktör
Med detta nummer av tidningen
får du klubbens medlemsmatrikel.
I matrikeln finns de medlemmar
som har betalat sin medlemsavgift
före den 1 mars i år. Medlemmar
som tillkommer senare förtecknas i ett tillägg som kommer med
tidning nr 3 i maj.

Britt-Marie och Anders Rönnbäck (591)
E-post: brittmarie.ronnback@telia.com

0155-70160

070-2400314

Teknisk informatör
Åke Piel (350)			
E-post: gunillapiel@hotmail.com

0381-15801		

0708-264451

Organisationsnummer: 847000-8668, Plusgirokonto: 608 8517-5
Adress hemsida på intenet: www.burstnerhusbilsclub.se
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Om tiden som
gått och tiden
som kommer...

Också den här vintern blev mörk,
kall och snörik. Vi blev insnöade
i bokstavlig bemärkelse. Det kändes som en lättnad när grannens
plog hade röjt vägen för oss. I ett
av snövädren lyckades jag hamna
med främre vänsterhjulet i diket på
vår uppfartsväg. Det räckte för att
jag inte kunde ta mig upp för egen
maskin utan behövde hjälp. Tur att
det inte hände med husbilen hann
jag tänka medan jag ringde till grannen för att få hjälp. Han kom med
den gula traktorn. Men när han hade
femhundra meter kvar till mig stod
helt plötsligt traktorn still och lutade
mycket konstigt. Också en traktor
kan tydligen hamna i diket. Efter
diverse manövrar lyckades han ta sig
upp på åkern och körde över den
för att sedan vända tillbaka på vägen
och dra upp mig igen. Så kan det
vara att bo på landet.

Nu går vi mot ljusare tider.
För varje dag ökar tiden då vi har
dagsljus. När solen tittar fram känns
det äntligen som vår och vi kan se att
solen åstadkommer dagsmeja.
Det här året har husbilen stått avställd i sitt wire-hus utanför husknuten. Det är skönt att kunna titta till
den varje dag och med jämna mellanrum ladda upp batterierna. Också
motorn har fått sig några körare
under vintern. Vi har bytt några lampor men lika mycket arbete blir det
inte på husbilen som när vi gjorde
vårutrustningen på vår båt tidigare.
Där hade vi ständigt förändrings- och
ombyggnadsarbeten igång. Men så
var den betydligt äldre än husbilen.
Utvecklingen på bilsidan går fort

och det kan vara svårt att hänga med
i alla sammanhang. Idag säljs fler

vanliga personbilar med dieselmotorer samtidigt som regeringen har fått
för sig att höja skatten på dieseln. Vi
begriper inte varför. Varför skatten på dieseln ska vara högre än på
bensin samtidigt som man utvecklar
miljödiesel och nya dieselbilar har
så låga utsläpp att de klassas som
miljöbilar.

Det finns mycket teknik i husbilen. Där handlar det inte bara om
motorn och dess funktioner utan
också all teknik som rör själva boendet. På klubbens teknikträff i slutet
av maj får alla som deltar tillfälle
att diskutera sådana frågor. Kanske finns det också synpunkter på
utformning av husbilen, service m m
som klubben sedan kan ta upp i sina
diskussioner med Bürstner Sverige
AB och Östgöra Camping. Vi har
kommit överens om att ha sådan
återkommande överläggningar.
Träffen i augusti blir i Borlänge
där vi får tillfälle att diskutera med
företrädare från Trafikverket.
Nu ser vi fram mot ett innehållsrikt 2011. Kanske far Du ut i Europa och hittar nya smultronställen.
Berätta gärna om dem för andra
klubbmedlemmar. I det här numret
har Kerstin Erdmann skrivit om
deras resa i Cornwall i England, där
vägarna var svårframkomliga för en
husbil. En del var så dåliga att saker
skakade sönder i bilen.
Ett råd som vi fick från en annan

av klubbens medlemmar som vistas
mycket utomlands var att se till att
man har bilassistans som gäller där
man ska fara.Nog så viktigt att tänka
på innan man far iväg.

Väl mött på vägarna och på våra
klubbträffar.
Britt-Marie Rönnbäck
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Visste Du...

Att nya EU-direktiv om körkort

genomförs i Sverige fr o m den 19
januari 2013. De innebär bl a
- att utbyte av körkort C och D
ska göras vart 5:e år istället för
som idag vart 10:e år,
- att man kommer att införa nya
behörigheter C1 för lastbil max
7,5 ton och D1 för buss max 16
passagerare.
- att den högsta tillåtna totalvikten för att med B-körkort dra
fordonskombinationer (dragbil +
släpvagn) höjs till 4250 kilo även
om släpets totaltvikt överstiger 750
kg. För att få köra en kombination
som väger 3 501 - 4 250 kr ska
föraren ha genomgått en särskild
utbildning och/eller körprov.
Samtidigt försvinner kravet på att
släpets totalvikt inte får överstiga
dragbilens tjänstevikt.
- att med BE-behörighet kommer
man att med personbil få dra släp
med en totalvikt av högst 3500 kg

Detta innebär att körkort C1

blir tillämpbar för de som vill köra
husbil över 3,5 ton upp till 7,5
ton.

Samtidigt kommer övergångs-

reglerna att gälla också i fortsättningen. De innebär att de som har
B-körkort utfärdat före 1996 får
köra personbil oberoende av vikt.

Pälles spalt
Nu är våren snart här och vi får sikta till nya
mål med våra husbilar. Det kommer att bli roligt
och intressanta mål vi når och upplever. Det är
egentligen bara fantasin som sätter gränser. Så
länge man har drömmarna i behåll så är det bara
att drömma och kanske resa på kartan till att börja
med. Lycka till och ha det så bra.
När styrelsen hade sitt höstmöte så beslutades
det att vi ska ta kontakt med andra husbilsklubbar
i landet för att höra med dem om det kan vara till
någon nytta med ett samarbete. Det blev jag som
skulle kontakta klubbarna och jag har fått kontakt
med Kabe, Solifer, PR Husbilar, Adria Syd och
Nord. MHC och Nordic har inte svarat.
Campingveteranerna meddelade att det inte

var något för dem av förklarliga skäl men har vi
någon medlem i klubben som har en gammal
Bürstner så är han så välkommen att bli medlem i
Campingveteranerna.

Vi får väl se vad som händer och redan är det
frågor i gång angående Ställplaser och Qvickstop.
Avgifter för fyllning och tömning är också frågor
som är på gång.
Vi har också varit i Mantorp och haft

sammanträde med Bürstner Sweden och Östgöta
Camping. Det som hände där får Ni en utförlig
rapport i tidningen av Britt-Marie som var med i
Mantorp och är redaktör för tidningen Rullan.

Ni glömmer väl inte att anmäla Er till träffarna
som blir under året. Jag tror att det blir trevliga
träffar där vi börjar med Teknikträffen i närheten
av Örebro och där redan flera är anmälda. Sedan
är det Elmia och klubbens årsmöte på lördagen
klockan 10,00. Glöm inte att anmäla Er till
årsmötet. Före Elmia har vi glädjen att besöka
Borlänge och Trafikverkets anläggning där vi
ska ha sensommarträffen som också är klubbens
klubbmästerskap.
Jag följer väl traditionen och bifogar några
recept och jag börjar med

Rulla små rullader av röran och rulla in dom i rökt skinka
Lägges i en eldfast form
Blanda
3 dl grädde med ½ dl chilisås. (ta gärna mera av bägge sorterna)
Häll detta över rulladerna.
Grädda i 200-225 g. 20-30 minuter
Serveras med kokt potatis gärna pressad.
Ev kan man strö över lite redning om man tycker det blir för
blaskigt.
Nästa recept ät en liten matbit som är väldigt god. Den heter

VARM GUBBE
4 mackor

Sätt ugnen på 225 g. Hacka 2 hårdkokta ägg.
1 burk (125 g) ansjovis, ½ rödlök och en kruka persilja.
Tillsätt 1 dl keso och 1 krm nymalen svartpeppar och blanda väl
Fördela röran över 4 skivor kavring eller mörkt fullkornsbröd.
Toppa med 2-3 dl riven västerbottenost och gratinera i ca 10
minuter, tills osten har fått färg
Pälle Bergfoth

Färsrullar á la Marianne

Blanda
½ kg blandfärs
ca 1 dl gräslök
ca 1-1.5 dl riven ost (gärna Wästerbotten)
Salt, peppar + lite vatten

Klarar Du rondellkörningen?

Blinka höger när Du ska köra ur rondellen.
Blinka om Du byter fil i rondellen. Du behöver inte blinka när Du kör in i rondellen
eftersom det räknas som samma körbana
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Kom med på våra träffar...
Idé och teknikträff i Närke 20 - 22 maj

Örebrogänget anordnar i år en idé och teknikträff på Gällersta Forngård. Den ligger ca 1 mil öster om Örebro

(Norrköpingsvägen - Kvarntorp - Örebro).
GPS Lat: N 59 11 40.0, Long: E 15 13 49.5
Eftersom parkeringsplatserna är begränsade så bör Du anmäla Dig så snart som möjligt.
Vi kommer att ha tillgång till en stor och fin lokal där vi kan träffas på kvällarna och sjunga och dansa. Karlssons
Kapell som medverkade i Eringsboda förra året ställer upp.
Vi räknar med att få information från Movera samt Mjölby Däck och Bilcenter. De senare berättar om olika däck
och fälgar till våra husbilar. Ytterligare programpunkter beräknas tillkomma. Och vi får tillfälle att byta idéer med
varandra.
Vi vill också genomföra ett Loppis. Ta därför med Er saker som Ni inte längre använder och vill sälja till någon.
Kostnad: 310:- som inbetalas på klubbens plusgirokonto 608 8517-5. Egen mat och dryck gäller under hela helgen.
Vi kommer att bjuda på en överraskning.
Incheckning tidigast fredagen klockan 13.00.
Anmäl Er så snart som möjligt till Bertil Käll, email: b.c.kall@telia.com, tel 019-226805, mobiltel: 070-5170184.
Om Ni vill utforska Närke före eller efter träffen kan Du ta kontakt med Leif Sjögren email: amol.sjogren@gmail.se.
Tala då om vad Ni skulle vilja se och göra.

Augustiträff med klubbmästerskap den 19 - 21 augusti i Borlänge

Klubbens sensommarträff blir i år i Dalarna, närmare bestämt i Borlänge och i anslutning till Trafikverkets lokaler.
Adress: Pylonen, Röda Vägen 1, 782 89 Borlänge. Vi kommer att parkera utanför Pylonen.
På fredagen kan vi köra in efter klockan 13.00. Det blir då kaffe och smörgås samt klockan 15.00 visning av veteranhusbil - www.saab92h.se. På kvällen har vi knytis, dvs egen mat och dryck, allsång, uppträdande mm
Lördagen börjar med en paneldebatt om husbilar med företrädare från Trafikverket. Sedan gör vi ett guidat studiebesök på Vägmuseet. Efter lunchen genomförs club-mästerskapet. På kvällen är det middat (catering exkl dryck) med
underhållning.
På söndagen har vi en tipspromenad innan vi dricker kaffe gemensamt och delar ut priser. Avslutning beräknas ske
11.30 med studiebesök hos Eljas motor.
Kostnad: 550:- per bil som inbetalas på klubbens plusgirokonto 608 8517-5
Anmälan görs till Bengt Källström senast den 31 maj, email: bengt.kallstrom@startkraft.se, tel bostad 023-34418,
mobiltel: 070-9434800
Telefon endast kvällstid.

Elmia

Det finns några platser kvar på klubbens camping. Anmäl Dig till Stig Högberg, email: stighogb@telia.com, tel 019294441, mobiltel: 073-3632474. Kostnad 830:- för platsen och inträde till mässan som inbetalas på klubbens plusgirokonto 608 8517-5.
Uppgifter om när Du ska stå i montern publiceras på klubbens hemsida. Kontaktperson är Jan Bromsjö (454)
- se sid 2

Inbjudan från Bürstner Sverige AB

Bürstner Sverige AB inbjuder alla klubbmedlemmar till tältet på Elmia lördagkväll (10/9). Man bjuder på mat och
dryck.
Tid: klockan 19.00.
Alla är välkomna men antalet platser är begränsade eftersom tältet bara rymmer 140 personer. De som står på klubbens camping har företräde. Du som inte står inom Elmiaområdet kan komma in på området före klockan 18.00 så
kan Du delta.Gå då till clubens camping.
Alla, också de som står på klubbens camping, ska anmäla sig till Jan Bromsjö, email: jan.bromsjo@hotmail.com,
senast den 31 maj. Ni får en bekräftelse om Ni fått plats genom att ert nummer publiceras på klubbens hemsida. Har
Ni inte tillgång till internet kan Ni ringa Jan Bromsjö efter den 1 juni (tel se sid 2)
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Kallelse till årsmöte
Klubbens årmöte äger rum lördagen den 10 september klockan 10.00
Plats: Rydbergssalen, Elmia, Jönköping. Salen kan nås utan mässbiljett.
Samling/registrering utanför Rydbergssalen kl. 9.30.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. I samband med årsmötet ger vi aktuell information.
I början av mötet har alla möjlighet att anmäla övriga frågor som tas upp sist.
Verksamhetsberättelse skickas ut med medlemstidningen i maj.

Golf

Bürstner Sverige AB inbjuder till en ny Husbil Open Golf i Vadstena den 1 juni. Liksom förra året ingår klubbmästerskapet i den tävlingen.
Förra årets evenemang blev mycket trevligt. Då deltog ett 70-tal golfare Kanske blir det fler i år. Förra året fick Katarina Hultman, Lagans GK och Kenny Bengtsson, Albatross GK inteckningar i klubbens vandringspris.
Om Du är intresserad - anmäl Dig så snart som möjligt till klubbens golfansvarige Åke Sterner (201), email: annalenaake@hotmail.com. Glöm inte att ange handikapp och klubbtillhörighet.

Träff i Norr den 10/6 - 12/6

Också i år blir det en träff i norr den 10 - 12 juni. Plats: Ansia camping i Lycksele. På fredagen den 10 juni kan

Du komma till campingen efter 14.00. På kvällen knytis. På lördagen görs ett besök på Gammplatsen med guidning
på skogsmuseet och en lättare lunch. På kvällen blir det knytis igen. Ytterligare programpunkter kan tillkomma.
Pris: 625:- per bil och två personer inkl el och lunch på lördagen. Betalas på platsen.
Anmälan senast den 31 maj till Ann-Britt Grundström, tel 0663-10160, email: annbritt.grundstrom@oviknet.com

Övning med husbil för kvinnor

Träna med husbilen på Breviks camping. I år anordnas flera sådana övningar. De två första har redan fullt men
det finns platser kvar den 22 maj. Kontakta Carin Ager
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Cornwall - idyll med dåliga vägar
					

Text och bild: Kerstin Erdmann (535)

Abbotsbury

Ända sedan jag på sjuttiotalet läste
Winston Grahams serie om familjen
Poldark i Cornwall har jag hoppats
kunna resa dit och se de trakter som
omnämns i böckerna.
Sommaren 2010 skulle resan

äntligen bli av.

Den 3 juli lämnar vi Värmdö
i strålande solsken för resan till
England. Vi övernattar bl.a. i Heiligenhafen, där vi numera alltid är
försedda med minst 10 Euro i mynt
till automaten. Sedan fortsatte vi via
Frankfurt, där vi hälsade på bekanta
ett par dagar, innan vi den 8:e for
vidare mot Belgien. Vi hade tidigare
träffat en engelsman på en camping
i Tyskland, som tyckte att vi istället
för den vanliga rutten Dover – Calais
skulle åka via Oostende -Ramsgate,
då den var billigare. Vi tänkte, varför
inte, och så blev det. Vid en övernattning i Belgien fick vi faktiskt visa
pass och endast kontant betalning
accepterades, alltså inga kort! Det var
otroligt varmt, 34 grader, men vi fick
en skuggig plats som tur var.

Dagen därpå for vi till färjeläget
i Oostende. När vi checkade in fick
vi veta att båten skulle gå 45 min.
senare (13.30) så vi tänkte att vi haft
tur som kommit så precis! Efter att
vi fått visa passen två gånger och fått
husbilen genomsökt en gång kom vi
ombord. Där insåg vi att färjan bara
hade 3 avgångar per dygn - morgon,
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middag och kväll - så vi hade verkligen haft marginalerna på vår sida!
Priset för överresan var knappt 1200
SEK, men vi hade inte kollat priset
för Dover – Calais-turen. Hoppades
bara att det var förmånligare! Fördelen med vår färja var att den var
närmast tom, så det fanns massor
av sittplatser, både inne och ute på

Abbotsbury

Jätten

däck. Nackdelen var att resan tog
4,5 timmar pga att båten måste gå
runt alla sandrevlar, men vi satt ute
på däck och njöt av den molnfria
himlen och 30-gradiga värmen, vilket
lovade gott för kommande dagar.
Vid ankomsten till Ramsgate fick
vi visa passen igen 2 ggr och bilen
genomsöktes. Dessutom måste vi
redogöra för varför vi kommit till
England och vart vi skulle åka.
Vi skulle börja resan med några
dagar hos våra goda vänner i Sandwich som ligger mellan Ramsgate
och Dover och när vi kom dit vid
18-tiden (lokal tid) blev det en härlig
kväll med middag i trädgården.
Vi hade 3 underbara dagar där med
härligt väder, vilket vi - skulle det
visa sig - inte skulle få förrän vi kom
tillbaka 2 veckor senare.

Den 13 juli började vi vår resa

västerut i gråmulet väder med några
regnskurar och 22 grader. Vi åkte
efter kusten utan några längre stopp
och hittade en liten camping norr
om Bournemouth, där det i princip
var tomt på folk.
Vaknade till regn och 16 grader! For
mot Cerne Abbas norr om Dorchester, där en fruktbarhetssymbol
– en 55 m lång jätte i kalksten med
en 12 m lång penis – syns på en
sluttning. Den anses härstamma från
romartiden.

Vi vände sedan söderut till Ab-

botsbury och Subtropical Gardens.
Trädgården skapades 1765 av den
första grevinnan av Ilchester som
köksträdgård och har sedan utvecklats till en stor park med sällsynta

och exotiska växter. Det hade slutat
regna och blivit lite varmare så det
blev en härlig promenad genom den
vackra parken.
Hamnade på en välordnad camping
nära Lyme Regis med stora tomter
(GBP 15,75/natt inkl el). Hörde på
TV-nyheterna att ett riktigt oväder
var på väg, vilket inte gjorde oss
särskilt muntra.
Vi vaknade till regn och ett otroligt
blåsväder. Det gick knappast att gå ut
så vi bestämde oss för att stanna på
campingen till nästa dag. Som tur var
pågick en golftävling på TV så det
blev nöjet den dagen. Vi tog en promenad när regnet upphört på ”dog
walk” utanför campingen och framåt
kvällen kom det värsta ovädret som
höll på hela natten, så det blev inte
mycket sömn. Endast 14 grader!

Det började redan klarna upp när
vi åkte till Torquay och ett besök i
droppstensgrottorna Kents Cavern,
där vi fick en 1-timmes visning av en
mycket duktig guide. Eftersom vi var
ganska trötta efter den dåliga nattsömnen åkte vi direkt till en camping
där vi tog det lugnt.
Nästa dag for vi till Eden Project i
St. Austell, en skapelse jag länge velat besöka. I en dalsänka byggde man
2001 makalösa växthus som ser ut
som om de hämtats från en science
fiction film, där man har växter från
regnskogen och från medelhavet.
Efter att ha studerat detta intressanta fenomen var det dags för nästa
trädgårdsbesök inte långt därifrån,
”The Lost Gardens of Heligan”,
som varit i familjen Tremaynes ägo
mer än 400 år. Området är stort och
magnifikt med ett separat djungelområde, där man går på träbroar över
marken.
Så snart man lämnar de största
vägarna är standarden riktigt dåligt.
Väldigt smalt, gropigt och backigt
och dessutom otroligt trångt i städer
och byar, inte minst på grund av alla
dessa stenmurar som nästan ligger i
kanten av körfältet. Men engelsmännen är väldigt bra på att släppa fram
varandra och särskilt stora fordon. Vi
mötte en långtradare i en kurva med
bro och trodde inte våra ögon när

Eden Project
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som vädret var dåligt fick det räcka
med ett foto och vi åkte vidare mot
Land’s End, den sydvästligaste udden i Cornwall. Vägen var mycket
smal och vi mötte en utländsk
turistbuss som körde en bit in i
vårt körfält, men tack och lov var
det ingen mur där vi möttes så vi
kunde hålla undan. På parkeringen
vid Land´s End pratade vi med en
husbilsägare bredvid oss, som fått
sin backspegel sönderkörd. Platsen
är liksom Nordkap mest inriktad
på turister. Dyrt och inte mycket att
se, en karg platå som stupar ner i
havet, men ändå något man måste
besöka.

Nästa dag for vi norrut längs

Falmouth

föraren började backa tillbaka in i en
ficka så att vi kunde köra förbi. Det
gick överhuvudtaget inte att mötas
där!

Det var nästan tomt i matförrå-

det när vi efter flera dagar äntligen
hittade en supermarket där vi kunde
parkera. Hade besökt flera tidigare
men fått ge upp, då det inte fanns en
möjlighet att hitta en P-plats. Ställde
oss i utkanten av en bensinmack en
gång, men då kom ägaren ut och
körde bort oss! Rutorna är så små
att vi behövde 4 st för att få plats och
det är otroligt fullt hela tiden, men
det lyckades till sist!

Vi bestämde oss för att besöka
den lilla hamnstaden Falmouth.
Parkerade på en ”Park & Ride” och
tog bussen till centrum. Vi gick bl.a.
till Marine Museum där vi tittade på
gamla båtar m.m.. I källaren fanns
ett fönster i vattennivån där man
kunde följa tidvattnet. På väg tillbaka
till bussen hamnade vi mitt i en
parad med borgmästare och marinkårsveteraner.
Åkte sen vidare längs kusten,
dock inte på de allra minsta vägarna
som vi blivit avrådda ifrån pga vår
storlek, och tittade på slottet på S.t
Michales Mount, en klippö dit man
kan åka båt eller gå vid ebb. Efter-

Cornwalls västkust med en avstickare till surfingorten Newquay, som
ligger i en brant sluttning ner mot
havet. Vid stranden besökte vi
Blue Reef Aquarium, där vi tittade
på tropiska fiskar, sjöhästar, hajar,
rockor, jättebläckfiskar mm. Åkte
sen vidare på Atlantic Highway
till Tintagel Castle, där det sägs att
kung Arthur fötts. Det är en otillgänglig, hög klippö och man måste
först ta sig nerför en väldigt brant
trappa, sen över en bro och uppför
en brant trappa längs bergssidan.
Vi har båda höjdskräck och Bengt
ville inte gå, jag försökte men när
jag kommit ner till bron med ont i
knäna och såg den skräckinjagande
trappan klängande längs berget
ovanför vågorna på andra sidan
sjönk modet och jag återvände
besviken!

Vi övernattade på en riktigt lyxig
camping ”Sandymouth Holiday
Park” nära Bude med en fantastisk
utsikt över havet och kullar med får
och kor. Tyvärr regnade det hela
kvällen!
Nästa stopp var Minehead, ett
turistparadis med härlig sandstrand.
Vi parkerade bland turistbussarna,
men lyckades tyvärr bara få 1 timmes biljett med de mynt vi hade,
då automaten vägrade ta emot våra
kort. Vi besökte inte tivolit mittemot , men gick en promenad längs
stranden som var tom pga vädret
och turistgatan, där det fanns flera
Anne Hathaways Cottage
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spelhallar, souvenirbutiker, matställen och kaféer. Säkert ett
paradis i solsken!

Vårt nordligaste resmål var Stratford on Avon, där vi
hittar en camping i närheten. Med tanke på svårigheterna att
parkera husbilen tog vi bussen precis utanför campingområdet in till centrum. Där köpte vi ett turistkort som gällde
för en rundtur med en ”hop on/hop off” dubbeldeckare +
besök i 3 av husen med Shakespeareanknytning (man kunde
även välja 5 objekt). Vi började i Shakespeares födelsehus
på Henley St. från 1500-talet, där det fanns en guide på
varje våning som berättade det man ville veta. Sen besökte vi
Nash´s house, som fått sitt namn efter hans barnbarns förste
man, som var mycket förmögen. Grannhuset New Place från
1483 var det förnämsta när Shakespeare köpte det 1597 och
där bodde han till sin död 1616. Idag finns bara grunden och
trädgården kvar. Nästa hus, Anne Hathaway´s Cottage var en
idyllisk plats, där nästan allt bevarats intakt. Guiden berättade
att S. kom gående dit över åkrarna för att uppvakta Anne och
när hon blev gravid var S. bara 18 år och hon 26!
Tillbaka i Stratford gick vi till fjärilshuset ”Butterfly Farm”,
där det fanns massor av tropiska fjärilar. Vädergudarna var
med oss denna dag och regnet kom inte förrän vi var tillbaka
i husbilen.

Lands End

Tintagel

På Warwick Castle utanför Stratford pågår alltid någon
aktivitet för att locka besökare, bl.a. tornerspel, falkenerare,
prinsesstorn, fängelsehålor och utställningar. Efter en titt på
Henry VIII och hans fruar och en rundvandring på området
började vi återresan mot sydost.
Vi besökte Avebury med Stone Circle, det största förhistoriska monumentet i Storbritannien, t.o.m. äldre än Stonehenge. Stencirkeln som är mer än 5000 år gammal bestod
ursprungligen av 200 stenblock i 3 cirklar med en diameter
på 400 m.

10

Dags att återvända till våra vänner i Sandwick. Vi tog samma färja
tillbaka, men priset var några hundralappar högre eftersom semestrarna
börjat i England.
Konstaterade att vi åkt 192 mil på

13 dagar och att vi knappt sett solen.
Stolarna kom ut ett par gånger, men
bordet hade fått ligga orört i sin påse!
Vi kommer inte att klaga på den
svenska vägstandarden längre, efter
att ha åkt på de otroligt smala och
gropiga vägarna i Cornwall. Vår ena
TV skakade sönder! Trafiken är väldigt intensiv på alla vägar och vi ville
inte ens tanka på ”fel” sida av vägen
med risk för att inte komma ut. Med
idylliskt var det!
Shakespeare`s födelsehus

Faktaruta:
Trafikregler i England:
Motorväg		
70 miles per timme, 1 miles = 1,6 km. 70 miles = 112 km/timme
Fyrfilig landsväg		
70 miles per timme
Landsväg		
60 miles per timme = 96 km/timme
Tätort			
30 miles per timme (eller om hastighetsskylt saknas och gatubelysning
		
finns) = 48 km/timme
P-förbud		
en gul heldragen linje vid vägkant
Stoppförbud		
dubbla gula heldragna linjer vid vägkant
Tömning av gråvatten - vid flertalet campingar kan man tömma men man har byggt upp höga kanter runt tappstället. De är så höga att det inte går att tömma på vanligt sätt. Engelsmännen använder sig av en sk ”rulltunna”,
det är en liten tunna med ”gummi-band” runt som de med hjälp av ett löstagbart handtag enkelt rullar till
tömningen
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Lands End

Han sålde t

Porträttet
Han har i hög grad varit med om att sätta fritidstill-

M

an kan förmoda att det var det synsättet som
gjorde att han under åren ”gick hem” hos kundkretsen,
Den som börjat göra köp hos honom kom oftast tillbaka
för att diskutera byte eller serviceproblem .
- Visst fanns det gånger då jag avrått från köp. När man
märkte att skicken inte stämde med önskemålen var det
bättre att avråda än att till varje pris försöka prångla ut ett
objekt.
- Flertalet säljare lever och agerar nog på ett hederligt sätt.
Börjar man dribbla eller inte uppträder hederligt är det
klippt , säger Roland och försöker undvika att få sig själv
betraktad som speciell när det gäller försäljning.

varon på hjul eller att få semestrandet att rulla.

H

ur många husvagnar och husbilar han hann
kränga under nästan ett och ett halvt decennium som
stjärnsäljare hos Östgöta Camping kan han inte svara
på i detalj. Men att summan förmodligen drog iväg
uppåt ett par tusen får väl förmodas…

M

ed hans sedvanliga fallenhet för exakthet har
han försökt att greppa antalet men inte lyckats med att
få fram ett svar som han vill kalla helt korrekt..
- En tid i världen förde firman statistik. Men det upphörde. Därför vet jag inte…
Och själv lade han mer kraft åt försäljningen än åt
statistikförande.
- Men när du ställde frågan tog jag upp den med Östgöta Camping och där blev bedömningen att jag sålt i
genomsnitt 110 fordon per år. Vissa år ännu flera, men
då i blandning av husvagnar och husbilar.

O

ch ordet stjärnsäljare får honom att slå bakut.
- Man var en i teamet på en trevlig arbetsplats noterar han i
tillbakablickandet.

M

en att han under åren låg i topp bland försäljarna
är han tvungen att tillstå när man konfronterar honom
med ett och annat rykte.

S

I

täller man en fråga till Roland Kemhagen märker man direkt att han vindlägger sig om att ge korrekt
svar. Några slarviga gissningar verkar inte finnas på den
sk agendan. Kan han inte svara ordentligt är det lika
bra att lämna frågan obesvarad, åtminstone till dess att
han hunnit med att kolla.

sanningens namn ska nog även erkännas att vi mött
någon presumtiv husbilsköpare som funnit honom dryg,
kärv och snorkig i tonen.
- Man går naturligtvis inte hem hos alla konstaterar han
lakoniskt.
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e till tusen...
Och själva har vi konstaterat att det är fråga om att

avläsa språket. När han klippt av med att det fick vara
slut på prutandet gick det inte att betrakta som snorkighet utan mer som ett rakt språkbruk.

A

tt han kom in som försäljare av husvagnar och
husbilar under en period då branschen närmast exploderade var väl bara att konstatera. Fordonen utvecklades
både i utrustning och storlek. För att inte tala om pris.
- När jag var som mest aktiv var en stor husbil kring sex
meter. Idag är dom ett par meter längre. Och genomsnittspriset hann under mina år stiga från kanske 400
000 kronor till betydligt över miljonen, åtminstone för
det större åken…
- Men visst minns man vissa år då försäljningen gick upp
så att det fyllde börsen ordentligt .
- När jag fanns i branschen var det säljarna som höll
kontakten med köparna och såg till att felaktigheter
rättades till och att kontrakten följdes. Nu har uppföljningen mer hamnat på verkstadssidan vilket kan ha sina
fördelar.
- Man även om det finns köpare som har orealistiska
krav så är det lätt att förstå att uppföljningen och ”eftervården” är viktig. Lägger man ned en miljon kronor
eller mer på en husbil ska det fungera. Det är liksom
självklara förväntningar. Men förväntningarna kan ibland vara större än överenskommelserna.

T

idigare kollegor till Roland Kemhagen pratar
ofta om att han var en överdängare till att ”bygga upp”
utställningarna på mässor både i Sverige och utomlands.
Det var inte bara Elmia och Nolia som fick hans design
utan också London och Amsterdam var aktuella.
- Jag har tillfrågats om att vara med på mässorna även
sedan jag blev pensionär.
- Men är man borta från branschen och inte inläst på

bilarna så ska man inte stå i monter och inte kunna svara
ordentligt på frågorna. Däremot kan jag hjälpa till att
ordna kontakter…
Där framkommer åter Rolands noggrannhet: Stå och gissa
är inte hans ”stuk” på tillvaron.

O

ch samma synsätt hade han säker under åren i
boktryckarbranschen, eller åren som blomsterhandlare,
eller åren som försäljare av vitvaror och snickerier.

O

ch om han inte i detalj kan redogöra för hur
många hundra husbilar han hann sälja under åren så har
han nog ännu svårare att svara på hur många rosor, tulpaner och perenna växter han hann sälja i egen blomsteraffär. Och hur många kylskåp, frysar och spisar han ”fick
ut” under åren då han fick ”flänga” mellan olika orter och
jobbade med att styra upp försäljningarna.
- Över 60 arbetstimmar i veckan var inget ovanligt under
åren både med försäljning av tulpaner och tvättmaskiner.

N

umera ägnas mycket av tiden till resande. I många
år har han och sambon Maud dragit till Italien på semestrarna. Långkörningar efter Autobahn för några veckors
avkoppling i ett soligt Italien blev en mångårig tradition.
Och är det fråga om gruppresor i andra riktningar ställer
han gärna upp och fixar och organiserar.

M

edlemskapet i husbilsklubben förefaller vara ett
omhuldat nöja. Han verkar trivas bland sina gamla kunder
– och trivseln verkar ömsesidig.

P

å den halvt skämtsamma frågan om han känner
sig trygg bland klubbkamraterna som tidigare var hans
kunder blir svaret kort och koncist:
- Jag är säker på att jag aldrig försökt lura någon!!!

Man är ju benägen att ta honom på ordet…

Anders Rönnbäck

Roland har stått i monter i många år.
De senaste åren tillsammans med
klubbens monter. Här i samspråk
med några klubbmedlemmar.
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Klubben möter
Bürstner Sverige och
Östgöta Camping
- en givande diskussion

Jörgen Carlsson

Företrädare för klubben har träffat Bürstner Sverige AB

för att diskutera olika problem i samband med försäljning
och service av husbilar.

Vi hade ett mycket positivt samtal där företrädarna för
klubben upplevde att Bürstner Sverige verkligen lyssnade
på våra synpunkter och vi kom också fram med kontreta
förslag till förbättringar. Vi kom också överens om att
träffas regelbundet två gånger om året för att kunna ta upp
olika aktuella frågor från medlemmar. Nästa träff blir efter
Elmia i höst.

avtalen så att det tydligt framgår vad som ingår och vad
som är tilläggsutrustning. Vi kom också fram till att
kunden efter överenskommelsen med säljaren ska få
hemskickad en utskriven bekräftelse på beställningen
där det förutom val av fordon också framgår alternativ
och tilläggsutrustning. När den är godkänd kan beställningen gå till fabriken. Nuvarande handskrivna avtal
kan vara svåra att läsa i efterhand.
Bürstner Sverige ska försöka sprida det till övriga försäljningsställen.

Från klubben deltog Pälle Bergfoth, Leif Mårtensson,
Åke Piel och Britt-Marie Rönnbäck. Bürstner Sverige representerades av Jörgen Carlsson och Anders Ekman. Från
Östgöta Camping deltog också Tomas Lundin och Niclas
Norrby.

Vikter
För den som köper en husbil är det viktigt att veta

Kundbemötande
En fråga som aktualiserats av medlemmar var missnöje

Enligt Bürstner Sverige signalerar fabriken redan
idag om man har beställt för mycket tilläggsutrustning.
Köparen får då möjlighet att ändra sig.

med bemötandet framför allt i Svedala.
Bürstner Sverige tog mycket allvarligt på kritiken och berättade att man just nu byter platschef i Svedala.
Också kunnande hos försäljarna diskuterades.
Flera av säljarna arbetar med olika modeller vilket kan
innebära svårigheter att kunna alla detaljer i alla modeller.
Men vi var överens om att det är tilllåtet att säga att man
inte vet och sedan ta reda på svaret.

Köpeavtal
Från klubbens sida efterlystes tydligare avtal.

Östgöta Camping berättade att man nu omformulerat
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att man också i praktiken har marginal för vikt av passagerare och det man behöver ha med sig. Det innebär
att man också måste ha klart för sig vad den tilläggsutrustning man beställt väger.

Så kallade COC-intyg finns redan idag och de är
underlag för registrering av fordonet. I framtiden kommer också fabriksmonterad tilläggsutrustning att ingå i
COC-intyget. I intyget anges lägsta samt högsta vikt. Har
COC-intyget används som underlag för registreringen
kan den inte ändras och fabriken kan inte utfärda ett
nytt intyg för samma fordon. Det innebär i sin tur att
man kan inte ändra totalvikten i efterhand. Fordon som
är registrerade före juni 2006 kan i de flesta fall höja
totalvikten, om chassi och bromsar tillåter det. Då krävs
ingyg från resp tillverkar av chassi, bodel mm.

Uppföljning efter försäljning
Flera har klagat på att bilarna är försenade och att
man inte får besked om när bilen kan komma.
Besked om när bilen är klar lämnas från fabriken till
säljaren. Därefter tar det ca 1 - 1,5 vecka att transportera
bilen beroende på när man får transportmöjlighet. För
de bilar som ska levereras till norra Sverige försöker
man nu få sjötransport till Holmsund utanför Umeå.
För att underlätta samarbetet kommer nu också de som
arbetar på Bürstner Sverige att praktisera en vecka i
Tyskland för att kunna förbättra rutinerna.

Leveranskontroll av fordon
Klubben har nåtts av klagomål om att bilen inte
stämmer med överenskomelsen vid försäljningen.

I Mantorp görs en leveranskontroll mot beställningen enligt en särskild checklista. Den checklistan
ska spridas också till övriga försäljningsställen. Enligt
reglerna har mottagaren - dvs försäljningsstället - bara
åtta dagar på sig för att anmärka på om det är något fel
i leveransen. Skulle något fel upptäckas senare riskerar
återförsäljaren själv att få stå för den kostnaden.
Sedan måste bilen leveranskontrolleras ytterligare en
gång innan den överlämnas till kunden.
Överlämnande av fordon
För de flesta är köpet av en ny husbil en stor och

viktig affär. Det finns kunder som kan en del och det
finns andra som aldrig har haft en husbil tidigare. För
samtliga gäller att det är viktigt att få en ordentlig demonstration av husbilen och dess olika funktioner.

Deltagarna i mötet.
Från vänster:
Anders Erkman,
Pälle Bergfoth, Leif
MÅrtensson, Åke
Piel, Niclas Norrby
och Jörgen Carlsson.
Tomas Lundin
var tvungen att gå
tidigare och BrittMarie Rönnbäck
tog bilden.

15

Det nya fordonet ska demonstreras av säljaren för
kunden. I Mantorp har man under den tid man leverar
flest bilar avdelat en särskild person som går igenom
fordonet tillsammans med kunden. Samtidigt är det viktigt
att kunden tar god tid på sig för att hinna få del av all
information.
Vi kom fram till att det i alla fordon ska ligga en handhavandepärm där det finns snabb information till den nye
ägaren. Den kan också användas i samband med uthyrning. I den ska det stå vart man kan vända sig med olika
problem. Där ska också stå var närmaste auktoriserade
verkstad ligger. Bürstners Sverige ska börja med att skicka
ut ett brev till alla kunder c:a tre veckor efter leverans.
Detta för att kontrollera att kunden är nöjd. Man ska
också skicka ut ett brev c:a ett år efter levererans för att påminna om nödvändig service för att garantier skall gälla.
Det är viktigt att man vänder sig till en auktoriserad verkstad eftersom den har aktuell information om vad som
ska och behöver göras för varje modell. Säkerhetsåtgärder
som behöver vidtas meddelas i regel direkt till kunden
men det kan finnas andra åtgärder som just en auktoriserad verkstad känner till och som kan behöva göras.
Service
Det finns flera medlemmar som har klagat på service
vid olika verkstäder.

Från Östgöta Campings sida framhålls att det är viktigt

att kunden beställer vad som ska göras därför att det är
mycket svårt att göra flera saker än vad som har beställts
vid själva servicen. Då riskerar andra kunder att få vänta
längre än planerat. Det är också lättare att få tid för service
under hösten än under våren då alla nya bilar i regel ska
levereras.

Ett problem är att det vid själva reparationen kan visa sig att det saknas ytterligare en reservdel som skulle ha behövts och som då inte finns hemma. I vissa fall händer det att man kallar in ett fordon för en förhandsbedömning så
att man vet bättre vad som behövs.
Från 1 april och över sommaren kommer man i Mantorp att ha en särskild snabbverkstad. Kölapp gäller och man
får då vänta på sin tur. Under semesterperioden tar man ingen årsservice.
På Östgöta Camping försöker man också förbättra rutinerna genom att en vecka i förväg gå igenom vad som ska

göras nästkommande vecka och om erforderliga reservdelar finns hemma.
Ibland är det bra om kunden tar en bild av den detalj som har gått sönder och skickar den i förväg till verkstaden.

Reservdelar
Reservdelslagret utökas. Det finns ett särskilt reservdelslager för Bürstner med en särskilt ansvarig. Detta lager ska
serva alla återförsäljare. Eftersom det finns i Mantorp har man här närmare till detta lager.
Man kommer också på Östgöra Camping att försöka sortera fram de reservdelar som är mest frekventa och ha dem i
lager.

Trädetaljer kan ta lång tid att få fram. De görs i regel i långa serier. Nu kommer Bürstner-fabriken att skaffa en ny
maskin för alla trädetaljer. Då kan den gamla maskinen användas för alla rest-beställningar.
Klubben och Bürstner Sverige AB
Vi framhöll att Bürstner Sverige AB kunde ha nytta av klubben i olika sammanhang vilket man höll med om.

I fortsättningen ska man försöka få alla återförsäljare att informera bättre om klubben och vi lovade att skicka material
till dem för vidare distribution. Vi kommer också att försöka fortsätta att träffas regelbundet för att ta upp olika saker.

Några råd från klubben Om Du ska köpa eller byta till ny bil - något att tänka på...
Att köpa eller byta till en ny husbil är en stor affär. Kanske den största Du gör. Därför är det viktigt att tänka igenom
ordentligt hur Du ska förfara. Här kommer några goda råd som bygger på erfarenheter från andra medlemmar.

1. När Du kommer överens med säljaren om priset - se då till att det som ska ingå som extrautrustning, klädsel,

färger mm finns ordentligt förtecknat i avtalet. Det går inte att komma efteråt och åberopa muntliga överenskommelser.

2. Diskutera noga vilka vikter som uppges för bilen - netto och brutto. Nettovikten som står uppgiven i broschyrer
motsv. är på bilens grundutförande. I bruttovikten måste flera saker ingå, såsom tilläggsutrustning, vatten, baggage
och passagerare. Är marginalen för liten så är det Du som får betala överlasten. Fr o m nästa år kommer varje bil att
förses med ett s k CoC-certifikat där man anger netto- och bruttovikt och där också fabriksmonterad utrustning ska
ingå. Det certifikatet är individuellt för bilen och kan inte ändras.

3. När Du tar emot bilen - kontrollera först att allt som Du kommit överens med säljaren om finns med. Gå sedan

igenom bilen tillsammans med säljaren och kontrollera att olika apparater och utrustning fungerar. Ex. värmare, kylskå, spis, att lampor finns med och lyser mm. Glöm inte att kontrollera den utrustning som ska vara med i bilen som
standard såsom ex domkraft, bogseröglor mm. Tyvärr kan man bara göra en ytlig kontroll vid själva leveranstillfället.
Ett tips är därför att stanna kvar på ställplatsen intill försäljningsstället minst ett dygn och på det sättet få en bättre kontroll att det viktigaste fungerar. Kom då överens med säljaren att Du ska göra det och att verkstaden har beredskap att
rätta till fel direkt innan Du lämnar ställplatsen.

4. Lämna inte försäljaren utan att Du har fått kompletta handlingar för bilen inkl bruksanvisningar och garantier
för alla apparater som finns med. Obs att det ska finnas svenska översättningar.

Observera att det Du anmärker på efteråt kan ta tid att åtgärda även om det är s k garantiåtgärder. Finns det fel vid

leverans som ingår i garantin och där Du kan acceptera väntetid - se då till att Du har en verkstadstid för de åtgärderna direkt. Och se till att Du har nedskrivit och fotograferat vad man har lovat att åtgärda.
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Släng ut halogenlamporna

av Stig Forsberg, Husbilsteknik

där varje diod kan bestå av tre små
dioder i olika färg matade med olika
spänning och frekvens!

LED är vidare miljövänlig då
den inte avger ultraviolett(UV) eller
infraröd strålning(IR). Värme bildas
dock i själva halvledaren. Det är
viktigt för LEDs livslängd att denna
värme transporteras bort via någon
form av kylsystem, vanligen små
flänsar som på ett element.
Halogenlampa

Känns rubriken igen – Jovisst för

vi har sagt det förut!

Halogenlampor passar inte i

husbilar av tre skäl: De utgör ofta
en brandrisk, man bränner sig på
dem och de drar alldeles för mycket
ström.

Alternativet är LED-lampor som

har de har motsatta egenskaperna:
Ingen brandrisk, inget man bränner
sig på och de drar mycket litet ström.
Det senare uppskattas mycket av oss
som ofta fri-campar.

En LED-lampa drar bara en
tiondel av ström jämfört med en
vanlig lampa. Det betyder att en bil
drar 2-3 ampere istället för 20-30
ampere när alla lampor är tända . .
. men vem tänder alla lampor? Det
vågar nog bara den som har LEDlampor göra!
Men vad är en LED-lampa
för något?
LED står för engelskans Light

Emission Diod vilket på svenska blir
Ljus Emitterande Diod eller ännu
bättre ljusstrålande diod. Det är alltså
en helt vanlig ljusdiod, en sådan som
vi är vana med från våra elektroniska
utrustningar. Skillnaden är bara att
man när de används som lampa har
de gjorts mycket ljusstarkare. Man
kopplar även ihop många dioder för
att få en stark ljuskälla.

Lampor och dioder – olika
system att alstra ljus
I en vanlig glödtrådslampa
uppstår det synliga ljuset som en
biprodukt vid uppvärmning av en
metallspiral. Ljusutbytet är dåligt i
förhållande till förbrukad effekt.

I LED-tekniken alstras ljuset i
en halvledare, som på elektrisk väg
stimuleras till att lysa. LED tillhör de
minsta ljuskällorna som finns. För
att skydda den lilla dioden från yttre
påfrestningar placeras halvledare i
ett hölje som är uppbyggt så att ljuset
får en spridningsvinkel på nästan 180
grader i alla riktningar (ett halvt klot).
Därmed är ljusspridningen enklare
att kontrollera än för glödlampor
vilka normalt strålar åt alla håll.
De små lysdioderna måste

monteras på kretskort som avleder
värme från dioden. Vidare behöver
dioden en ”styrelektronik” som
även den monteras på kretskortet
tillsammans med yttre anslutningar
för LED-lampan.

Ljusflödet från en LEDlampa
De LED som är tillgängliga på

marknaden idag har ett ljusflöde
som ligger mellan några lumen upp
till flera hundra lumen. Viktigast
för användaren är uppgiften om
ljusflödet från den kompletta LEDmodulen. Marknaden erbjuder allt
från svagt lysande till mycket kraftigt
lysande LED.

Som inom så många andra
produktområden finns det även
kvalitetsskillnader inom LED. Dessa
skillnader uppfattas framförallt i
olika livslängder, färgavvikelser samt
hur fort ljusnedgången förändras vid
åldring.
Livslängden på en LED är
helt beroende på drifts- och
omgivningstemperaturen. Vid rätt
temperatur har en LED mycket lång
livslängd, upp till 50.000 timmar.
Därför får värmen inte bli för hög.
Kretskortet eller extra kylelement

LED ger ett ljus med en viss

bestämd våglängd där färgtonen
bestäms av den dominanta
våglängden. Det finns LED i färgerna
rött, orange, grönt och blått. Vitt ljus
får man via en blandning av de tre
grundfärgerna rött, grönt och blått.
Dagens varmvita LED-belysning ger
en mycket bra färgåtergivning och
det gör LED jämförbar med våra
andra vanliga ljuskällor. En LED är
således ett litet tekniskt underverk
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Ledlampa

måste avleda värmen på ett
tillförlitligt sätt. Dessutom måste
LED-enheten vara anpassad till det
avsedda användningsområdet.

Vårt användningsområde är

husbilen med mycket elektronik i
såsom, radio, TV, DVD, GPS, walkitalki . . . osv. Det är därför av yttersta
vikt att de LED-lampor Du väljer är
avstörda enligt EU’s RoHs-direktiv.
(Läs mer www.avantel.se). Ingen
blir glad av en lampa som när den
brinner orsakar tjut och brus i andra
apparater!

Tekniska fördelar med LED
Har hög funktionalitet, går sällan
sönder som en glödlampa.
Går att ljusreglera inom hela skalan
från 0-100%.

Lampans färgtemperatur är
tekniskt okomplicerad genom RGBblandning.
Mycket stöt och vibrationstålig

– passar oss husbilsåkare.

Blir inte varm så
man bränner sig.

Livslängden påverkas inte av

antalet tändningar och släckningar.

Drivs med låg spänning och lågt

energibehov.

Nu till den praktiska
användningen
För att kunna använda en LEDlampa så har tillverkarna gjort det
mycket enkelt för oss husbilsåkare
på tre olika sätt:

1. En diod måste kopplas in med
plus(+) och minus(-) på rätt sätt. Det
skulle innebära att vi i våra husbilar
skulle behöva hålla reda på +/- i våra
lamphållare.
Det har man eliminerat genom

att bygga en elektronisk anpassning
som gör dem oberoende av hur vi
vänder plus och minus.

2. Vid olika spänning så lyser

dioden olika starkt. Ovan nämnda
elektroniska anpassning innehåller
därför även en spänningsregulator
som ger dioden konstant spänning
oberoende av inspänningen. I våra
bilar ger ett urladdat batteri 11,4
volt. När vi startar motorn och

batteriet laddas kan spänningen
vara 14, 5 volt. Den kraftiga
spänningsvariationen skulle ge olika
ljus, både i färgtemperatur och styrka
utan anpassningen.

3. Lampor är gamla ting som
kopplades in via olika lampsocklar,
gängade, bajonett- eller klämsocklar.
Dioder är moderna saker som
vanligen kopplas in direkt på sina
anslutningstrådar. Därför finns
det att tillgå ”övergångar” av olika
slag mellan lampsocklar och
diodlampor. Utbudet är stort och
gör inkopplingen till en bagatell även
för den med tummen mitt i handen!
Faktaunderlaget till denna artikel

har jag fått av:
LEDKUNGEN, www.ledkungen.se,
info@ledkungen.se, 070-551 11 85
På ledkungen.se kan Du även hitta
en lista över frågor och svar kring
diodlampor.
Lycka till med Dina LED-lampor!
Du får gärna kontakta mig på stig@
rivermountain.se om Du vill.

Ledlampor kan vara dyra i inköp och billiga i drift. De lönar sig framför allt för dem som fricampar
ofta medan lönsamheten kan vara tveksam för de som står ofta på el. Alla medlemmar i Bürstner Husbilsclub har 20 % rabatt på ledlampor hos Ledkungen, www.ledkungen.se, tel 070-551 11 35

Fågelskådare på södra Ölands
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Tidig vårresa
till mässa i Herning
foto: Pälle Bergfoth (199)
Knud och Doris Schnegelsberg som var klubbens
kontaktpersoner och svarade för bokning och andra arrangemang i Herning.

I slutet av februari i år for elva Bürstner-bilar till Herning i Danmark. Resan
gick med färja från Varberg till Grenå.
Herning ligger ungefär 13 mil sydväst från
Grenå.

Britt och Gunnar Samuelsson (552) tillsammans med Roland Kemhagen (134)
på väg från Grenå till Herning

Avsikten var att besöka mässan ”Ferie
for Alle” i Danmark. Den kan sägas motsvara Elmia fast kanske inte lika stor.
Enligt Pälle Bergfoth (199) ligger danskarna efter Sverige när det gäller andelen
husbilar. Det mesta var husvagnar, och
då flera som inte finns i Sverige. En stor
del av mässan utgjorde information om
olika camping-platser i Scandinavien.Man
visade också olika camping-tillbehör.
Bilarna stod på mäss-campingen

där platserna hade ordnats av klubbens
kontaktperson Knud och Doris Schnegelberg. De hade ordnat allt från biljetter till
en redskapsvagn där man kunde träffas på
kvällarna. Det innebar att alla kvällar var
upptagna av glad och gemytlig samvaro.
På campingen fanns el-uttag för alla säkrade upp till 16 ampere.

Det var mycket trevligt och väl
anordnat, säger Pälle, som gärna åker till
mässan också nästa år.

Mässcampingen med Bürstnerbilar

Är Du intresserad att fara med till
Herning och Ferie for alle nästa år kan
Du redan nu anmäla Dig till Leif Sjögren
(226), email: amol.sjogren@gmail.com
eller Roland Kemhagen (134), email:
roland.maud@tele2.se. Det är dessa två
som tagit initiativet till resan.

Irma Grip (199) begrundar dagens äventyr
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Rabatter och tips

Drivmedel

Gålö skärgårdskrog

Vi får minst 60 öre och upp till 95 öre rabatt per liter
diesel från ÅFA i förhållande till fastställt normalpris.
Priset fastställs under en period av 14 dagar. ÅFA
samarbetar med OK. Preem och IDS.
Beställ kort hos ÅFA
ÅFA/Drivmedel, Ulf Karlsson, 08/687 44 45, 070-530
34 70 eller på nätet www.afaab.se där Du även kan kolla
14-dagarspriset.
Bäst är att hålla koll på priskrigen som förekommer.

Vega baren Ställplats

ÅFA

Tillbehör

Du har 10 procent rabatt på tillbehör hos Östgöta
Campings samtliga tillbehörsbutiker.
Du får också rabatt på deras profilvaror såsom herroch damur, basebollkeps och paraply.
Genom Owners Card, som tillhör bilen, får Du 35 %
rabatt på Bürstner originalreservdelar samt på timdebiteringen hos Östgöta Campings verkstäder.

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.
Ligger vid Söderby på Nynäsvägen 8 (gamla Nynäsvägen) mellan avfarterna Länna och Handen. Åk av där
det passar och ta den lokala pazrallella 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.

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.

Gammeleksgården

Restaurant med fullständiga rättigheter. Några elplatser,
tillgång till vatten, toalett i restauranten, soptömning och
tömning av gråvatten.
Avfart Landskrona N. Vid stop sväng vänster mot Vallåkra. Efter ca 200 m skylt Gammeleksgården, sväng höger
och följ skyltarna.

Campingar och ställplatser

Medlemscampingar - drivs av medlemmar i klubben
och innebär att Du kan träffa klubbmedlemmar.

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

Breviks camping

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

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.
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Åskilje Camping

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

Bra gasolpriser

Linköping ÖP Energi

PR-Husbilar Sollebrunn

Åhus gas

Timmernabbens Karamellfabrik

Gasol Fyllarna

Östgöra camping
Mantorp, Örebro, Malmö och Märsta
Fast pris P11, PA11, PC10
225 kronor vid byte
Övriga storlekar - 25 procent vid byte
P11, PA11
PC 10

Norra Stånggatan 13, 582 73 Linköping, in på gården, tel
013-314470
Byte av P 11 och pk 10 - 220 kronor. Tankbara flaskor
10 kr litern.
Dagspriser. De är lägst för de som kan tanka gasol på
tankbara flaskor. Tel 073-6212051

215 kronor vid byte
295 kronor vid byte

Fyll gasolflaskan för 20 kronor/kg. Det motsvarar 200
kronor för en tom PC10 och 220 kronor för en tom
P11. Man betalar bara för det som fylls på. Tankbara
flaskor billigare. Minst 100 kronor.
Vägbeskrivning: Vid E22, avfart norra kustvägen söder
om Mönsterås vid Motell Kronmunken.

Gasoldepån i Svartvik

6 km söder om Sundsvall. Tel 060-560066, 0706471757

Gas & Gasolmästarna AB

Moa Martinson gata 14, Norrköping, Klockartorpet
GPS, N 58 34 50,5 E 16 07 50,5

Öresundsbron

Priserna på Öresundsbron har sänkts. Följande gäller fr o
m 1 april utan bropass:
Bil upp till 6 meter 175 kr vardagar
139 kr helger
Bil över 6 meter
350 kr vardagar
278 kr helger

August Barks. g. 7, 42132 Västra Frölunda, tel 031455045

Cykla på Gotland - en trevlig upplevelse

Vi parkerade bilen lite öster om Langhammar på
Gotland, berättar Stina Grissemann (300). Sedan tog
vi cyklarna och cyklade mot Digerhuvud som är ett
vackert rauk-område. Det här är några bilder som vi
tog under vår färd.
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Bürstner AB har gjort ett klipp...
När Bürstner AB fick Granec i
Luleå att börja sälja Bürstner husbilar gjorde man verkligen ett klipp.
Företaget grundades en gång av
Bengt Erlandsson. Man spccialiserade sig från början på båtar och
båttillbehör. Bengt Erlandsson har
varit en ledande person för båtlivets
försäljningsorganisation, Sweboat,
i flera år. Han är väl känd för sin
kreativitet och för att stå vid sina
ord. Han har tillsammans med sina
söner gjort att småtbåtshamnen och
gästhamnen i Luleå blivit en välskött
anläggning.
Idag har hans tre söner tagit över
skötsel av både affär och hamnar.
Men Bengt Erlandsson har inte
lämnat affären. Han finns där fortfarande och hjälper till.
I vår har också Granec byggt ut

och öppnat en utställningshall för
husbilar. Totalt har man byggt till
1300 kvadratmeter fördelade på 380
kvm ny verkstad och 550 kvm utställningshall för husbilar. Resterande
370 kvm är för båtar. I samband
med detta har man fått en hypermodern verkstad i direkt kontakt med
försäljningsdelen vilket man hoppas
ska gynna kunderna. Och tillbehörsaffären kan väl användas av både
båtfolk och husbilsfolk. Ovanför
affären finns en restaurant med
fullständiga rättigheter. Tyvärr finns
inga fasta ställplatser men tar man
kontakt med hamnansvarige Fredrik
Erlandsson så går det att ordna.

Vi har alltid upplevt Granec som
en mötesplats med god service och
vänlig atmosfär. Vi förutsätter att
det blir så också i fortsättningen.
Och som sagt. Bürster är bara att
gratulera till att ha fått en mycket bra

Bengt Erlandsson på väg in i en Bürstner husbil

återförsäljare i Luleå.

familjeföretag.

FJ:s Husvagnscenter i Falkenberg

Bürstners husbilar växer

Också FJ:s i Falkenberg har fått
nya lokaler. De ligger nu 50 m
från E 6 och väg 154 mot lågprisvaruhuset Ullared. Man har utökat
utställningsytorna från 800 till 4 000
kvadratmeter. FJ:s är också ett äkta

Luleå hamn där numera isbrytarna är stationerade
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Bürstners husbilsfabrikat är idag
Scandinaviens största berättar Jörgen
Carlsson. Försäljningen går fortsatt
bra.

BHC-krysset nr 2-2010
Stena Line Varberg - Grenå

konstruerat av Kenneth Elfström (500)

KOMMER
TIDIGAST
VARJE
MÅNAD

ÄR VISSA
KOR OCH
GRISAR

SNABB
GAMMAL
MILITÄR

SKOLA

EN
GÄRDESTAD

HUVUDSTAD

SPUTNIK

GJORDE
BRÄNNT
PÅ SPISEN

BUTIK
NORGE
.
SALTA
OCH

VARUHUS

11 Bürstnerbilar kör ombord.
FÄRGGLADA AROR
(PSITTACIFORMES)

ROM. TALTECKEN
FÖR 80

SPELADE
TUMBA

EDER
.
RUMÄNIEN

MINST
6 GAME
BOLLKLUBB

ÄRLING
PERSSON
.
FLYGEL

ÄR HALV
SALONG

TITTA

RIKSVÄG
.
PÅ MAGEN

NY
.
GYCKEL
URAN
.
BLIDVÄDER

GÅ ,
....
GÅTT

KRAFT

LCD - TV,
MARKIS
OCH DRAG

EN CARTWRIGHT

TOM
.
490 I
ROM

ERIK ALM
.
DRA PÅ
MUN

RASERI ANFALL

EVA-MARIA
AHL
.
FIRMA
PÅ BIL FR.
SPANIEN
ÖSTERRIKE

STEN

ROLF
IVARSSON

NORR

STELNAT
BLOD
.
URAN

NALLE

PÅ BIL FR.
SPANIEN

FOLKPARTIET

PRICKEN
.
GAMMALT
KAR

SNUS
OCH
POKAL
PÅ BIL FR.
ÖSTERRIKE

MÖTE
MICHELIN
GUIDE
ROUGE

ÄLV
GAMMAL
FINSK
VALUTA
EN
KENELFPRODUKT
MEDL 500

GRANN LAND

Lösningen har insänts av (namn och medlemsnummer)....................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Bankkonto inkl clearingsnr för insättning av eventuell vinst ............................................................................................
Sänd lösningen på korsordet till Britt-Marie Rönnbäck, Ekelunda, 611 96 Jönåker senast den 1 september 2011.
Först öppnade rätta lösningen får 50 kronor insatt på sitt konto. För att vi ska lotta ut krävs att minst fem har skickat
in en lösning.
Vinnare av korsord n 4-2010 blev Sune och Hensie Carlsson (499)
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BÜRSTNER
MADE FOR
SWEDEN

- som orginalet fast ännu bättre

made for Sweden

Det andra kallar tillval kallas standard hos oss
Svenska husbilsägare är kunniga, engagerade och kräsna. Därför har våra husbilar alltid
varit byggda för att motsvara de höga kraven. Tysk och svensk kvalitet – på samma gång.
I år har vi uppgraderat vårt koncept. Köper du en Bürstner 2011 från en av våra återförsäljare får din bil dekalen MADE FOR SWEDEN.
Bakom orden döljer sig utrustning, garantier – och härliga textilier från svenska Himla –
som bara våra svenska Bürstnerbilar har.
MADE FOR SWEDEN är standard när den är som bäst – vi tror även att den mest kräsne håller med!

Bürstner Made for Sweden finns endast aukt.återförsäljare:
Mälar Camp Upplands Väsby 08-591 148 40
Eljas Motor Borlänge 0243-175 50
FJ:s Husvagnscenter Falkenberg 0346-71 44 50
Tagene Fritidscenter Göteborg 031-57 00 60

Granec Maskin Luleå 0920-22 80 25
Östgöta Camping Mantorp 0142-217 30
BW Fritid Sundsvall 060-12 35 12
Skåne Camp Svedala 040-29 29 12

BW Fritid Umeå 090-18 92 25
Bilcompaniet Visby 0498-24 77 55
Nerikes Camp Örebro 019-27 25 15
BW Fritid Örnsköldsvik 0660-152 00

www.buerstner.se

