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

– God Jul och Gott Nytt År - Ta det lugnt på vägarna! –

Bürstner Husbils Club - styrelse och övriga funktionärer
Ordförande AU
Telefon:
199 Pär Bergfoth		
E-post: 199pelle@gmail.co

Mobiltelefon:
070-330 73 69

Vice ordförande AU
Vakant
Sekreterare AU
695 Torsten Lindberg		
E-post: torsten@lindberg.pp.se

070-655 87 50

Tidningen utkommer med fem
nummer per år.

Kassör AU
466 Marianne Schewenius
E-post: marianne.schewenius@telia.com

070-69 39 524

IT Support

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

Tidning för medlemmar i
Bürstner Husbils Club

Mejla Per: per@grantas.se
Har Du tappat inloggningsuppgifterna, gå in på på sidan och skriv in
din mejladress och tryck på borttappad lösen.

Utgivningplan för 2017
Nr 1 utkommer i februari
Nr 2 utkommer i april
Nr 3 utkommer i maj
Nr 4 utkommer i november
Nr 5 utkommer i december

Ansvarig utgivare och redaktör

Ledamot Medlemsregister
1217 Roger Jacobsson
E-post: roger.jacobsson00@hotmail.com

0524-716 22

0493-60 165

072-858 48 38

073-363 24 74

Ledamot Teknisk informatör
500 Kenneth Elfström		
E-post: 500bhc@gmail.com

0705-57 36 33

Ledamot
230 Ingela Olsson Engelin		
E-post: beng.ingela@gmail.com

070-759 29 43

070-312 77 01
0524-716 22

Revisorer
1340 Lisbeth Grundström
0660-25 21 55
1115 Inger Sjöberg		

070-591 64 00
070-380 89 73

Pär Bergfoth (199)
Prästängsvägen 5
575 36 Eksjö
Tel. 070-330 73 69
e-post: 199pelle@gmail.com

Ansvarig Elmia-Camp
283 Stig Högberg		

073-363 24 74

Redaktionskommitté

Materialförvaltare
948 Göran Åström
751 Kurt Blixt

070-207 05 20
070-353 05 46

Revisorsuppleant
363 Bertil Käll

019-22 68 05

0143-120 36
0143-123 44

070-517 01 84

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

Organisationsnummer: 847000-8668
Adress hemsida: www.burstnerhusbilsclub.se
Bankgirokonto: 564-8308

Ansvarig utgivare:
Pälle Bergfoth (199)
Prästängsvägen 5, 575 36 Eksjö
Tel. 070-330 73 69 E-post: 199pelle@gmail.com

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

www.burstnerhusbilsclub.se

Nu har du sista Rullan för i år i din hand.
Det är också den sista du får om du inte betalar medlemsavgiften
senast den 31 december 2017. Du får heller inte åtkomst till vår
hemsidan eller Facebook om inte medlemsavgiften är betald.
Så glöm därför inte att sätta in 300 kronor på vårt Bankgiro 564-8308.
Ange ditt medlemsnummer och namn.
Vi har noterat vid utskicken att en del av er inte har anmält ny adress vid flytt.
Snälla meddela ny adress till någon i styrelsen. Det sparar vi både pengar och tid på.

Ledamot
283 Stig Högberg		
E-post: stighogb@telia.com

Valberedning
1186 Karl-Erik Eliasson
466 Sture Schewenius

MEDLEMSAVGIFT för 2018

Så var det dags att skriva ordförandens spalt i femte Rullan
för i år. Det lackar mot Jul och Nyår och då möter vi vårt 21:e
verksamhetsår. Vi får se vad det har att bjuda på.

Gåsamiddag
Det kom ett mail från kompisen Leif
om att det är längesedan vi träffades.
Och att det snart var Mårten gås. Det
var ju den 10 november och jag vet ju
att min äldsta dotter Helena fyller år
den 9 november. Men det löste sej.
Jag hade kallat alla barn o barnbarn
till Arken på Eksjö camping. Det var
mitt sätt att bränna alla skepp i Aneby
där jag har varit skriven i mera är 71 år.
Det blev Porterstek och jag passade på
att gratulera de som jag missat under
året som gått och nu blev de firade.
Jag firade även Helena då. De hade
lagt ner hela sin själ och hjälpt mej att
tömma lägenheten. Därför blev det Porterstek på Eksjö camping.

Jag mailade till Leif att jag kunde komma och äta gås. Leif hade talat med
Röstånga camping och allt var klart.
Men de lurade oss fick vi veta sedan.
Jag drog mot Skåne och ställplatsen i Örkeljunga och låg över en natt.
Jag drog morgonen mot Röststånga.
Jag kom till campingen, men den var
stängd. Jag såg inte en människa. Jag
ringde men de bara sa att den är stängd.
Leif hade varit längre söderut och han
och Lena kom vid 15 snåret. De var lika
snopna som jag. Det var bara att dra till
Söderåsens Naturreservatet där Lena
bjöd på en vrål god gryta som Ni snart
ska få receptet i Rullan.
Leif är lite av Troll karen från OZ

Han kopplade in mej i elskåpet och
elen kom när gatljuset tändes. Jag hade
el till min CPAP maskin ända till gatljuset släktes på morgonen.

Lördag. Gåsen väntade. Vi var på plats
kl 13. Det blev Gåsamiddag med svartsoppa gås m. m. Alla njöt av fulla drag.
Plötsligt gick brandlarmet och alla
över hundra gästerna fick rusa ut. Lämna gåsen att sköta sej själv. Brandkåren
kom efter en stund och Leif som är sakkunnig var med att konstatera att det
var en sensor i garaget som spökade.
Åter till matbordet och efter gåsen blev
det en riktig skånsk äppelkaka med vaniljsås o grädde. Jättegod. Man var väldigt mätt när man gick hem.

Det blev aftonbön hos Leif o Lena
och rätt som det var kom det en ganska
obstinat kille som jobbade på Naturreservatet och sa att vi minsann inte fick
stanna där på den stora parkeringen för
vi hindrade personbilarna. Det gjorde vi
inte. (han var nog bara avundsjuk) Till
råga till det fick han ju se att sladden var
kopplad i skåpet. Han sa att jag skäler
el från staten. Då tänkte jag vad jag har
betalat mycket pengar till staten under
mina 71 år. Lite el det var väl inte hela
världen. Det blev en natt utan min maskin. Det blev en hemsk natt utan min
följeslagare CPAP:en. Det blev söndag
och då tog Leif o Lena mej med till höjderna där kallad Kopparhatten. Man
såg jättelångt när dimman lättat. Leif
Tog fram grillen och vi grillade korv. Vi
fick både korv o bröd o en lättöl.
Efter det så tog vi farväl av varandra
efter en väldigt trevlig helg och jag drog
vidare till mitt älsklingsställe Helsingörs Camping där jag stannade i 16 dagar.
199 Pelle

Hej alla medlemmar
Vid årsmötet på Elmia fick styrelsen i uppdrag att spara på klubbens utgifter så vi kommer i
fas med budgeten 2018.
Vid vårt styrelsemöte i Gamleby var bl.a klubbens tidning Rullan under utredning. Beslöts att
i detta nummer meddela att Rullan i pappersformat skickas till alla som mejlar mej med text.
Tex. 199 Rullan så vet jag att Ni vill ha den på posten. Ni som inte mejlar får alltså läsa Rullan
på hemsidan.
Det är bra om Ni kollar på hemsidan för där är det mycket info.
Där kan ni läsa om det som gäller 2018.

199Pälle

Våra träffar 2018:
23 – 25 februari: Ferie For Alle

Ferie For Alle. En mässa i Herning som är danskarnas svar på Elmia. Herning ligger c:a 15 mil från Grenå (Varberg) eller 32 mil från Malmö. Läs mer
på: www.ferieforalle.dk. Pris: 925:- DKR. Kommer ni tidigare (torsdag) kostar
det 100:- DKR extra. Avgiften betalas på plats.
Arrangörer: 134 Roland o Maud och 1707 Knud o Doris.
Anmälan och förfrågningar: 134 Roland Kemhagen, 013–154846,
0705–144346. Anmälan snarast. Begränsat antal.
(Ferie For Alle är en så kallad ”spontanträff” och är ingen officiell Bürstner-träff).
Anmälda: 134, 1707.

Maj: Idé & Teknikträff

Arr. 1186 Karl-Erik Eliasson m.fl.

Juni: Norrlandsträff

Arr. 695 Torsten Lindberg

2 – 4 juli: Resa till Bürstner Kehl

Den 2 - 4 juli 2018 skall vi besöka Bürstner-fabriken i Kehl. Ankomst till
DCC Camping, Rheindammstrasse 1, Kehl den 2/7. På kvällen välkomnande
och samkväm. Program för 3 – 4 juli står Bürstner för och kommer senare.
Från Malmö är det c:a 105 mil.
Krav för anmälan: A) Varit medlem i minst 2 år.
B) Varit på en klubb-träff tidigare. C) Ej varit med till Kehl sedan 2012.
Deltagarantalet är begränsat till 25 ekipage. Vid fler än 25 anmälda bilar upprättar vi en reservlista om någon anmäld hoppar av.
Arrangörer: 500 Kenneth Elfström o Ing-Marie Elfström Glamsjö och 1614
Åke o Ann-Christin Eliasson.
Anmälan senast den 13 april och då skall även anmälningsavgiften vara betald. Pris per bil kr 500:- till klubbens bankgiro 564-8308.
Anmälan till: 500 Kenneth Elfström, 0705 – 57 36 33.
Anmälda: 500, 1614.
Eventuellt kommer flera av oss att även besöka Musée National de l´Automobile de Mulhouse den 6 juli. Ett fantastiskt bilmuseum med Bugatti som
specialitet. Det ligger c:a 12,5 mil söder om Kehl i staden Mulhouse som
ligger på den franska sidan om Rhen.
Mer information kommer. * Datum är preliminärt men det blir i vecka 27.

Fredag 24/8
12.00 Inkörning
Kaffe o fralla. Umgänge med Bûrstnervänner
18.30 Knytis (mat o dryck medtages)
Lördag 25/8
11.00 5 kamp
13.30 Styrelsemöte
15.00 Medlemsmöte
18.30 Gemensam middag (egen dryck medtages)
Söndag 26/8
09.30 Tipspromenad
11.00 Kaffe o Kaka
12.00 Avslutning o Hemfärd
Arr. Bengt Christensen m.fl.

5 – 9 september: Elmia

Husvagn - Husbil, Elmia, Jönköping och årsmöte
Arr: 283 Stig Högberg m.fl.

Nytt från RMF
Här kommer några nyheter från Riksförbundet Mobil Fritid.
Äntligen har regeringen beslutat om ställplatsskylten. Ärendet har legat på
deras bord sedan den 3/2 2012 men nu är beslutet fattat. Dom kallar det inte
för ”ställplats” utan ”upplysningsmärke för uppställningsplats för husbilar”.
Beslutet träder i kraft den 1 december 2018.
Kenneth Elfström 500

564-8308

Pumpen, Tunaberg, Nyköpings Kommun
Kostnad per bil 600. Betalning sker till Bürstner Husbilsklubb 564-8308.
Märk talongen med Pumpen.
Anmälan sker till Marianne Schewenius 0524-71 622.

Bürstner Husbils Club

24 – 26 augusti: Sensommarträff

Nu har du sista Rullan för i år i din hand.
Det är också den sista du får om du inte betalar medlemsavgiften
senast den 31 december 2017. Du får heller inte åtkomst till vår hemsidan eller Facebook om inte
medlemsavgiften är betald.
Så glöm därför inte att sätta in 300 kronor på vårt Bankgiro 564-8308.
Ange ditt medlemsnummer och namn.

Arr. 363 Bertil Käll

MEDLEMSAVGIFT för 2018
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11 – 12 augusti: Larsmäss, Järnboås
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Pris: 1 st trisslott.
Svaret vill jag ha senast den 1/3
2018 under adress:
Kenneth Elfström, Kongsbergsv. 4,
432 98 Grimeton.
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Jag vill ha namnen på de tre medlemmarna som döljer sig bakom de
färgade rutorna.
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Sudoku

2 4

Namnet på ”gul” medl.: …………………………………………………………
Namnet på ”blå” medl.: …………………………………………………………
Namnet på ”röd” medl.: …………………………………………………………
Inskickat av: Nr………………………
Namn: ………………………………………………....…………………………

God Jul & Gott Nytt år

BERGFOTHS GRAFISKA AB

