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Nytt nummer med massor av läsning . . .

Bürstner Husbils Club - styrelse och övriga funktionärer
Ordförande AU
695 Torsten Lindberg
E-post: torsten@lindberg.pp.se

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

IT Support
Mejla Göran:
grcarlsson44@gmail.com
Har du tappat bort inloggningsuppgifterna, gå in på www.burstnerhusbilsclub.se.
Klicka på logga in. Användarnamn
är din e-postadress. Klicka på
”glömt lösenord”.

Utgivningplan för 2019
Nr 1 utkommer i februari
Nr 2 utkommer i april
Nr 3 utkommer i maj
Nr 4 utkommer i november
Nr 5 utkommer i december
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Ledamot Medlemsregister
1217 Roger Jacobsson
E-post: roger.jacobsson00@hotmail.com
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1221 Eva Yrne
E-post: eva.yrne@gmail.com

070 – 357 93 03
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283 Stig Högberg
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Ledamot Ansvarig utgivare
199 Pälle Bergfoth
E-post: 199pelle@gmail.com

070 – 330 73 69
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1374 Tommy Söderlund
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Revisorer
1115 Inger Sjöberg
877 Rolf Forsberg
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Besök gärna in på vår hemsida för att ta del av den senaste informationen:

www.burstnerhusbilsclub.se
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Hej alla medlemmar i Världens
bästa Husbilsklubb

Tack för förtroendet
Tack för förtroendet att leda klubben ett år till. Det
värmde med den positiva stämning som kom fram på
det välfyllda årsmötet.
Det är inte bara jag som har jobbat, styrelsen har uträttat ett enormt bra arbete, som sker på fritiden. Det
är så trevligt att så många nya medlemmar har tillkommit i klubben.
Det första styrelsemötet efter årsmötet har även i år
skett hos 169 Lennart Carlsson i Bråttom. Tack för att
vi fick komma även i år. Två dagars gemensamt klubbarbete med hela styrelsen känns
så bra.

När vi sammanställer kommande träffar och spontanträffar är det roligt att så många medlemmar har kommit med idéer och vill hjälpa till. I skrivande stund
har klubben inte fått något datum för Fabriksbesöket i
Kehl sommaren 2020.
Ta till vana att titta på klubbens hemsida. Där läggs all
information om våra träffar mm ut.
Vi har alla mycket att planera och se fram emot inför
den kommande sommaren.
695 Torsten Lindberg
Ordförande

Elmia 2019
Elmia Husvagn och Husbil var i år mellan den 11 – 15
september. Den största nyheten på Bürstnerfronten är
att vissa modeller tillverkas på Mercedeschassi samt
att Fiatmodellerna kan fås med 9-växlad automatlåda.
Upplysningsvis fanns det några andra fabrikat också
men de tittade jag inte på.

inne på Elmia. Valen på årsmötet blev enligt valberedningens förslag. Torsten Lindberg 695 fick förnyat
förtroende att vara ordförande. Övriga i styrelsen omvaldes också. Ansvarig utgivare för tidningen Rullan,
Pälle Bergfoth 199, efterlyser referat, reseskildringar
historier m.m. Alla har något att berätta.

Torsdagskvällen bjöd klubben på ärtsoppa som vår
eminente kock Magnus Ödmark 1837 hade kokat. Till
lunch på fredagen grillade han hamburgare. Det var
mycket uppskattat. Bürstner Sverige bjöd på grillbuffé på lördagskvällen och Forsbergs bjöd på Forsbärs
öl. Underhållningen sköttes under kvällen av Gunnar
Svensson, Grums med sång, musik och roliga historier.
För första gången hade vi årsmötet förlagt till tältet och
klubbens slapp då utgiften för hyra av konferenssalen

Kenneth Elfström 500

Omslagbild, Gunnar Svensson från Grums
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MONAS KYCKLINGGRYTA (4 portioner)
500 g kycklingbitar
5 rågade msk majonäs
5 rågade msk Creme Frech
Salt och peppar

tid!

ål
Smaklig m

Stek kycklingbitarna.
Rör ihop majonäs och Creme Frech, häll över
kycklingbitarna så det blir vamt.
Serveras med ris.

Nytt från Bürstner
Vill börja med att tacka alla Er som besökte oss under Elmiamässan, några av årets roligaste dagar, även
om det för oss är en otroligt intensiv period. Försäljningen var fortsatt god, även om vi är en liten bit efter
de bästa mässorna försäljningsmässigt. Mycket positivt att våra nya produkter sålde bra, vilket bekräftar
att vi fortsatt är på rätt väg och har ett bra sortiment.
Bürstner och Erwin Hymer Group Sverige kommer vara stolt huvudsponsor på årets Fjällkalas i Sälenfjällen under vecka 6 (6-9/2). Detta är ett samarbete med radiokanalen Mix Megapol och ett antal kända
artister, och i samband med detta kommer vi även köra massor av aktiviteter ute hos våra återförsäljare
runt om i landet. Besök oss gärna om Ni är i Lindvallen/Sälen under denna vecka, vi kommer ha en
massa kul aktiviteter för både stora och små under dessa dagar. Samt en massa fina erbjudanden på våra
produkter ute hos återförsäljarna.
Till sommaren är det åter dags för den traditionsenliga ”fabriksresan”, som vi ännu inte datumsatt, men
jag lovar återkomma med mera info inom en snar framtid. Så håll ögonen öppna, det brukar vara ett par
riktigt trevliga dagar i glada vänners lag, fyllda med kul aktiviteter.
Själv kommer jag nu vara lite ledig då jag för 3:e gången ska ned till Afrika och tävla som kartläsare i
klassiska Safarirallyt, och denna gång tillsammans med min egen barndomsidol Stig ”Mäster” Blomqvist. Ett av världens tuffaste rallyn som sträcker sig över 410 mil under 9 dagar. Följ oss gärna på www.
eastafricansafarirally.com. Får väl passa på att kolla in marknaden och lämpliga ställplatser under resan!
Ser otroligt mycket fram emot detta, och det ska bli en skön avkoppling efter ännu en intensiv höst!
För Er som ännu inte bekantat Er eller provkört nya Lyseo M serien, säger jag bara: Gör det!

Kör försiktigt, och tänk på att vintersäkra era bilar!
Så ses vi snart!
Med vänlig hälsning
Jörgen Fornander
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Mot nya höjder
Lyseo M Harmony Line är den nya stjärnan i Bürstners familj. Här möter Harmony Lines välkända
hemkänsla den senaste tekniken från Mercedes-Benz. Den attraktiva husbilen som lovordats i media
kombinerar elegans, känsla och teknik. De bästa materialen, det unika möbelkonceptet och Mercedes
innovativa teknik med assistanssystem likt en personbil, lyfter det nya stjärnskottet mot nya höjder.

Norrlands
största husvagnsoch husbilsanläggning!

Passa på! Ett antal 2018 – 2019 års Burstner husbilar
till fantastiska priser. Se vår hemsida för vårt utbud.
5
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Teknikträffen 24-26 maj 2019
Äntligen! Visst har vi varit ute och rört på oss med
husbilen men säsongen börjar inte på allvar förrän vi
varit på teknikträffen.

sig hade de ytterligare en båt. De gör kusten lite säkrare för båtfolket genom att hjälpa till när de kommit
i knipa. Rent livräddande insatser gör de 10-12 gånger
per år. Det var spännande att få gå ombord. Till sin
hjälp hade de en massa tekniskt avancerad utrustning.

Till sköna Björkö i Bohusläns skärgård ställde vi kosan. Vi skulle få köra in klockan 12. När vi kom strax
efter 12 var massor av medlemmar redan på plats.
Dom hade nog som sett fram mot helgen precis som
vi. Det var inga problem. Vi fick plats trots att det blev
lite i trängsta laget. Det blåste friska vindar så vi fick
”hålla i hatten”.
När vi parkerat och boat in oss var det dags för fika.
Åke hälsade oss välkomna medan vi smörjde kråset
med kaffe och god kaka. Kenneth berättade om tipstävlingen han gjort. Han berättade att förra året var
det flera deltagare som hade googlat svaren på tävlingen. Han tyckte att det inte var rent spel så han uppmanade oss att försöka lösa frågorna utan nätkontakt. Jag
håller med honom. Det är ju nästan som doping (av
hjärnan).
Så kom kvällen med sedvanlig knytis. 7 stycken nya
medlemmar fick sina namnbrickor och en ros. Allt
enligt traditionen. Kenneth bidrog med en rolig frågesport. Vi skulle tala om vad de olika vägmärkena hette
som han visade. Det var banne mig inte lätt. Det verkade som om alla visste vad de stod för men namnet!

Lite senare tuffade 2 båtar från Sjöräddningen in i
hamnen. 4 glada sjöräddare Lasse, Anna Willy och
Magnus hoppade iland. Lasse berättade att organisationen är helt ideell. Den ”lever” på medlemsavgifter
och donationer. Det här gänget hade sin stationeringsort på Rörö. Förutom de bägge båtarna de hade med
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Kvällen avslutades med utlottning av vinster för naturligtvis såldes det lotter. En och annan historia blev
det också så klart. Göran och jag satt bredvid ett ett
par som var nya medlemmar. Vi hade riktigt trevligt
så kvällen blev sen.
Så blev det lördag. Den började med medlemsmöte. Roger berättade att medlemsantalet hade ökat i år. I
nuläge var vi 354 stycken. Totte berättade att vår logga
hade fått en ansiktslyftning. Han tyckte också att det
var tråkigt att inte alla hade sina märken och medlemsnummer på bilarna. Det försvårar bl.a. vid incheckning till träffarna. Enligt ”regelboken.” ska den sitta
på på bilens vänstra sida i färdriktningen. Om det inte
går så sätt den där det går! Bättre det än att det inte
finns något märke alls menade han.
På eftermiddagen kom JR-larm och informerade
om navigation plus annat lull-lull som man kan berika sin bil med. Han hade med sig sin egen husbil. Där
kunde man kolla hur prylarna fungerade på plats.
Klockan 18.30 var det dags för samling. Vad var
mer passande än en buffé med havets läckerheter. Vilken buffé! Här fanns alla sorters skaldjur. Det var bara
att välja. Snålt tilltaget var det inte heller. Trots att alla
nog var mer än mätta så fanns det skaldjur kvar.

duktiga och utstrålade både glädje och entusiasm. Lite
allsång fick de igång också. Ett par medlemmar som
inte var med igår fick nu sina namnbrickor och rosor.
Kvällen hade blivit mycket lyckad. Inte bara kvällen!
Totte tackade arrangörerna för en väl genomtänkt och
välorganiserad träff.

Tack för vad vi fick vara med om.
Vid tangentbordet
298 Kerstin

När vi nu var mätta och glada tågade 6 tjejer och en
kille upp på scenen. De berättade att de alla var från
trakten. De spelade ukulele och sjöng. De var jätte-
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Norrlandsträffen 7-9 juni 2019
fter en trevlig studentuppvaktning den 5 juni med ett
av våra barnbarn, är det dags att börja resan norrut
den 6 juni.
Har ställt klockan på tidigt. Skönt att Argosen är
packad och klar för avfärd. Klockan 7:10 startar vi hemifrån Lillån i Örebro.
Jag (Sonja) börjar köra för vi delar på körningen
eftersom vi ska åka ända till målet idag. Kör E18 mot
Västerås. Därefter väg 56 över Gysingeskogen vidare
till Gävle. Därefter E4:an uppåt landet. Naturligtvis
några korta stopp under resans gång. Strax innan
Sundsvall blir ett längre stopp för lunch och byte av
chaufför. Resan fortsätter över Sundsvallsbron där vi
blickar ut över Bottenhavet. E4:an vidare över Höga
Kusten bron.
Ska bli spännande att få träffa många Bürstnervänner igen, här uppe i norr. Solen skiner och vi med
den. Passerar Kustladan där det var en Norrlandsträff
för några år sedan. Mycket trevlig träff, båtresa ut till
Ulvön där flera surströmmingsfabriker finns. Gissa
vem som var orolig för att behöva äta denna ”illaluktande” maträtt! Just det, Björn! Haha! Han var glad att
vi körde förbi idag. Vi närmar oss Örnsköldsvik och vi
som kommer söderifrån kan svänga in vid Arsnäsvall,
vidare mot Örnsköldsviks flygplats. Vi kör vidare och
plötsligt blir våra telefoner alldeles tysta? Aha, ingen
täckning när vi kommer in i landet, vi har ju inte Telia!
Men vad gör det, vi ska ju umgås! Efter en lång väg på
smal och lite krokig, guppig väg så är vi framme i Trehörningsjö campingen och Kerstins Udde. Klockan
har nu blivit 17:10 alltså tog resan, ca:65 mil, ganska
precis 10 timmar. Allt har gott bra hela vägen. Vi får
en bra plats på ”Gräddhyllan”. Torsten & Maj-Lis 695
och Erika & Bengt 1666 har maten klar, bara att sätta
sig till dukat bord tillsammans med alla andra som
kommit. Eftersom Björn fyller år idag, 6 juni, får han
en fin gratulations sång när vi kommer fram till bordet. Tack, så mycket! Vädret är toppen och vi njuter av
god mat och sen bara myser vi i gott sällskap. Natten
är ljus och sval.
Fredag morgon blir det frukost ute i solskenet, härligt!
Det är 33 ekipage anmälda varav 31 st. Bürstnerbilar. På förmiddagen rullar det in bil efter bil. När
alla har kommit till denna fina plats i Trehörningsjö,
klämtar Torsten i sin fina gjutjärnsbjällra. Bjällran
har tillhört Torstens pappa och satt på hans häst Pontus. I varje gård/by fanns en bjällra på hästen som
tillhörde de olika gårdarna/byar och alla hade olika
klang. Denna kommer från Storåsens i Balsjö, Bjurholms kommun. Bjurholm tillhör Västerbottens län
och Ångermanlands landskap. Kerstins Udde tillhör
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Ö-viks kommun i Ångermanland landskap och Västernorrlands län.
Klockan är 14 och det dags för ett Välkomsttal. Torsten klämtar i sin fina bjällra med dess fina klang. Vi
samlas och avnjuter gott kaffe/te och jättegott hembakat fika bröd. Tack ni som bakat.
Därefter fri tid, vi tar en promenad och kikar på
campingområdet. Hur fint som helst. Njuter av allt
det vackra som vår natur bjuder på. Campingen har
ett stort utbud av diverse aktiviteter. Här finner man
verkligen lugnet för både kropp och själ.
En reporter från Ö-viks allehanda kommer och gör
ett reportage. Han gör en intervju med Uno och Sivbritt 465. De har varit med länge i klubben och varit
med på flera Norrlandsträffar.
Klockan 18 är det dags för info av Torsten samt
”Info om Trehörningssjö” av Terese som representerar Trehörningsjö med omnejds byautveckling.
Hon berättar om bygden och vad som finns runt
om. Trehörningsjö ligger längs stambanan genom
övre Norrland. Trehörningsjö station var förr en viktig
knutpunkt i bygden. Orten ligger på inre Lemesjöns
(171 m över havet) västra strand. Strax utanför ligger
Lina torpet med ett antal byggnader från 1890-talet
och representerar ett hem från sekelskiftet. Kyrkan i
byn stod färdig år 1836. Det ligger ett ”tresockenmöte”
mellan Trehörningsjö, Björna och Bjurholms socknar,
+ mycket mera.
Därefter välkomnas alla nya medlemmar med
namnbrickor + en ros till damerna. Härligt många
nya Bürstnervänner i vårt avlånga land.
Alla har placerat ut sina bord och stolar, det blir
2 st. långbord. Även tagit med sig bestick, glas och
dryck. Nu ska det grillas hamburgare och Grill Bengt
har fått på sig förkläde och tillsammans med frun Erika värmt upp den stora murikan. Doften sprider sig
över Kerstins Udde och vi avnjuter dagens godaste
hamburgare med tillbehör. Smakade jättegott! Kvällen
njuts av god gemenskap och många glada skratt.
Dags att leta rätt på Argosen för det är en dag imorgon också. Men stopp! Vi blir bjudna av Eivor & Olle
1918 på en smarrig Irish Coffee.
Därefter säger vi god natt i den ljusa natten!
Lördag morgon vaknar vi åter till en varm och solig
dag! Klockan 10:45 är det samling för bussutflykt till
Älgfarmen i Bjurholm. Älgens hus ligger ca 6 mil från
Umeå. Älgfarmen är den första i Europa med tama
älgar. Den drivs av före detta skidlandslagets stjärna
Christer Johansson och hans fru Ulla.
Vi börjar med lunch som består av älggryta, potatis, sallad och lingon. Smakade utsökt!
När vi kommer fram delas vi i 2 grupper. Vi får se
ett bildspel om Älgar. En älg som hette Clint Westwood

var en stor tjur, vägde säkert omkring 800 kg. Varje
horn från hans fällning i 10 år finns kvar, det var mäktigt att se. För varje år blev de bara större och större.
Han var en mycket eftertraktad tjur av honorna. Sen
gick vi in i museet och fick en guidad tur. Mycket intressant. Och nu är det dags att komma nära dessa
stora djur. Börjar med att gå in till 3 st. kalvar varav en
bara var 5 dagar, så söt! De andra 2 var ett tvillingpar,
lika som bär, var 10 dagar.
Christer har fixat lövruskor som han ber oss att gå
in i hagen för att mata älgarna. Björn och jag med flera går in men jag vågar inte mata dessa stora varelser.
Men en mycket trevlig upplevelse, inget som man gör
varje dag. Vi tackar våra busschaufförer Rolf och Eivor
för en trevlig färd.
Lördag klockan 18 är det dags att gå till Kerstins
Uddes dansloge, där det är dukat för fest. Vi ska ha

”husbils knytis” alltså var och en tar med sin egen mat
och dryck. Det blir lotteri och underhållning av ett lokalt band som heter Mormors Salonger. Som vanligt
en trevlig kväll tillsammans.

9

Natten blir kort men skön. Söndag förmiddag börjar myggen visa sig, tydligen ska det bli regn, då blir
de envisa på gott blod.
Vi avslutar Norrlandsträffen med en tipspromenad som Kennet 500 har knåpat ihop, den handlar
om närområdet. Smakar sedan gott med kaffe/te och
mera ”gofika”. Tack!
Vi som gästat denna plats kommer från olika håll,
några som åkt hit har över 100 mil för att komma på
träffen.
Vi tackar för en trevlig helg och god samvaro!
Tack Norrlandvärdarna för att ni ordnar dessa träffar
häruppe i norr. Torsten & Majlis 695, Erika & Bengt
1666, Eivor & Olle 1918. Hoppas på återseende nästa
år igen.

Lite fakta om Trehörningsjö Camping med Kerstins
Udde. Det är 3 st. tjejer som tog över campingen förra
året. Erica, Catarina och Sara de lägger ner en hel del
jobb med att vi ska trivas. Trots gamla byggnader är
det rent och fräscht. Och man möts med glada miner
hela tiden! De jobbar hårt för att få till Kerstins Udde
som den var i sin forna glans. Bra jobbat.
Några par som är här uppifrån får nostalgikänslor
då de i sin ungdom ofta var hit och dansade.
Dags att fara hemåt igen! När vi kommer till Ö-vik
så börjar våra telefoner blippa för fullt, men vi har
kla rat oss utmärkt bra hela helgen utan nätverk.
Ljust hela natten och fint väder hela helgen, finns inget att klaga på!
Kör förbi Täfteå, söder om Ö-vik. Tänker då på Signar som ordnat danskvällar med många bra dansband
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på logen i Täfteå norr om Umeå, i 23 år!
Passerar det kända konstverket Y som är under
renovering. Y:et är skapat av Bengt Lindström och
invigdes 3 september 1995, länsbokstav för Västernorrlands län. Den är 30,5m hög, väger 700 ton och
färgen väger 3000 kg. Han har även målat konst på
flera byggnader i Örebro.
Vi kör vidare mot Söderhamn där vi ska möta f.d.
Bürstner medlemmar ”Styggbo” 699. Vi bestämmer
att träffas vid Trollharens fiskerestaurang som ligger
efter kusten. Här finns 4-5 Ställplatser. God mat!
Under nattens gång upptäcker vi flera fripassagerare?
Myggor från Kerstins Udde, har stora bulor i nacken
och på ben när vi kvicknar till, de gillade oss verkligen.
Resan fortsätter till Söderhamn för att titta på Britt &
Lars-Görans (699) nya lägenhet.
Därefter ska vi till ställplatsen i Tällberg. Utsikten
från platsen är vacker över ”Mashavet” Siljan. Här ska
vi träffa våra Kära vänner från Island. De är på besök
i Sverige. Har inte träffat dem på nästan 20 år. Mötet
blev helt underbart, vi pratade och pratade. Härligt!
Sista natten innan hemresa har vi planerat att tillbringa på Siljansbadets camping i Rättvik. Tänkte
käka på Diner 45 – American 50´s Restaurang. Så häftigt! När vi ska beställa frågar de om vi är pensionärer,
japp! Okej då är det halva priset för maten. Passar oss
alldeles utmärkt, Tack för det!
Som vanligt när vi lämnar Dalarna så stannar vi vid
Leksands bröd och handlar!
Efter åter en resa till Norrland/Dalarna känner vi
oss nöjda med allt vi sett och gjort. Naturen bjuder ju
på så mycket vackert efter vägen alla blommor i dikeskanten, träd som fyllts med klorofyll, sjöar som glittrar, bäckar som forsar, kossor, får, ja allt.
Ha det så bra alla! Ses nog på fler träffar någonstans i Sverige.
Kramas ofta och länge!
Kör försiktigt!
Kramar från 369 Sonja & Björn

Larsmäss i Järnboås 10-11 augusti 2019
Järnboås bygdegårdsförenig bildades för 41 år sedan
och arrangerar varje år, sedan 1981, Larsmässmarknaden.
Marknaden har funnits i många år, hur många är
oklart men den förbjöds 1894 på grund av för mycket
slagsmål och supande.
Knappt hundra år senare, startade bygdegårdsföreningen återigen Larsmässmarknaden dock utan fylla
och slagsmål! Det är i år 39 år sedan.
Man har ansträngt sig för att få publikdragande artister. Många av våra mest kända artister har besökt
marknaden genom åren. Nämnas kan Tore Skogman,
Gunde Johansson, Lasse Lönndahl, Tova Carsson,
Gnesta-Kalle, Lasse Berghagen, Robert Wells, Hasse Kvinnaböske, Monica Forsberg, Ove Törnkvist,
Ann-Louise Hansson, Siv Malmkvist, Charlotte Pirelli, Miriam Byant, Pernilla Wahlgren med många
många flera.
Programmet i år hade många olika inriktningar
bl.a Ponnyridning, pilbågar göra vindskydd, hur funkar bin, trädgårdsdesigner, odla läkeörter titta på och
gosa med kaniner, mm,mm.
Järnboås ligger utanför Nora där vi träffades på fredagen och åkte i gemensam trupp till marknaden. Vår
ciceron 369 Björn Sandwall körde fel och kom därför
sist i kön. För övrigt skötte han sitt uppdrag förträffligt. Vi var 13 bilar från Bürstner Husbils Club och ett
par andra som inte hade Bürstnerbilar.
På fredagskvällen hade vi den sedvanliga kräftskivan. Vädret var helt på vår sida hela kvällen och vi kun-

de sitta ute vid dukat långbord. Kräftorna smakade bra
som vanligt och sköljdes ner med en och annan snaps
och vin.

På lördagen vaknade vi till regnets smatter på husbilstaket men klockan 11 slutade det regna och vi kunde gå in på marknaden som planerat.
Som vanligt bjöd marknaden på fantastiska handgjorda alster av alla dess sorter allt från ekor till stickat
och virkat mm mm mm. Otroligt fina saker. Kenneth, 500, fastnade för de figursågade konstverken som
Roger ”figursågartisten” tillverkade. Han sågade ut
motiv av blommor, texter, motorcyklar och bilar mm.
Ja, Kenneth beställde t.o.m en tavla av vår husbil. Den
blev otroligt fin.

På kvällen regnade det igen men vi fick låna kaffetältet där vi kunde sitta och tjata och inta lite vått och
torrt.
Söndagen klockan 16 var marknaden slut och vi vände
kosan hemåt.
Ing-Marie Elfström Glamsjö 500
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Sensommarträff 23-25/8 2019
Reportage från Bürstner sensommarträff med klubbmästerskap den 23-25/8 2019 i Flygstaden Söderham
Vi träffades på fredagen kl 12.00. Många hade kommit dagen innan men det var helt ok.
På vägen upp hade vi sällskap med Pälle och hans
nygamla kärlek Gun-Britt.
Vi hade en trevlig resa tillsammans.

Fredagskvällen ägnades åt att äta medhavd mat och
dricka i hangaren där långbord var iordningställt.
På lördagen hade våra förträffliga värdpar ordnat en
trevlig bussutflykt. Första etappen gick till världsarvet
Erik-Andersgården strax utanför Söderhamn.
Vi blev guidade av ägaren som berättade med inlevelse om gården och dess intressanta historia. Orsaken till att det fick bli ett världsarv berodde på dess
fantastiska välbevarade väggmålningar.

När alla var på plats på fredagen fick vi kaffe och en
kort information av vår ordförande Torsten Lindberg.
Därefter delades det ut namnbrickor till alla åtta nya
medlemmar.
Träffen anordnades av Torsten och Majlis samt Urban och Karin.

Nästa anhalt gick till en liten pittoresk fiskeby, som
hette Skärså, där vi fick veta ”allt” om av en trevlig
guide.
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När vi kom tillbaks till Flygstaden hade vi ett välbesökt
medlemsmöte där vi dryftade flera olika frågor.

Vi åt på en trevlig restaurang som hette Albertina
bredvid el second hand affär som hette Albert.
Det serverades en silltallrik som förrätt samt en god
middag bestående av en utsökt fisk vackert upplagd.
Efterrätten bestod av en god liten pudding tillsammans med kaffe och en liten, liten chokladbit.
Färden gick vidare till Trönö gamla kyrka där vi också
blev guidade innan vi avslutade färden på Växbo Lin.

Det bjöds på en fantastisk middagsbuffé, bestående av
rostbiff, skinka, olika sallader, bröd, potatis mm mm
samt kaffe och tårta. Gott humör hade vi med oss själva samt valfri dryck.
Så småningom kom instrumenten fram och vi
spelade och sjöng av hjärtans lust tills mörkret föll
och vi inte kunde se vad vi sjöng! Roligt hade vi!!
Söndagen avslutades med vårat årliga klubbmästerskap varvat med den traditionella tipspromenaden.
Resultatet redovisas på annan plats i Rullan.
Kl 12.00 serverades det kaffe som avslutning, på
ännu en mycket trevlig och välordnad sensommarträff, i världens bästa husbilsklubb och alla 32 bilarna
rullade åt olika håll i vårt avlånga land.
Ing-Marie Elfström Glamsjö / 500

Klubbmästerskapet i Söderhamn
Det blev en nervpirrande avslutning på sensommarträffen på söndagen då klubbmästerskapet skulle avgöras. Varken Lennart Hyland
eller Arne Hägerfors hade kunnat göra spänningen mer dramatisk.
Hade tävlingen bara gällt stövelkastning hade 634 Weiweg vunnit. De var enda par som fick full pott. Korgtennisen vanns av 1342
Gustafsson som även de fick full pott i denna gren. Övriga grenar
var någorlunda jämna förutom en del riktiga bottennapp. Om det
var nybörjartur eller inte vet vi inte men det var första träffen som
2072 Sture och Margareta var på. Och så vinner de allt, mitt framför
nästan på mer erfarna och äldre medlemmar.

Resultat
1
2
3
4
5

2072
1221
1908
1342
1785

Sture o Margareta Jonsson, Umeå
Eva Yrne o Göran Carlsson, Kalmar / Loftahammar
Dag o Eva-Marie Samuelsson, Vikingstad
Jan-Ive o Birgitta Gustafsson, Motala
Kenth o Barbro Andersson, Pålsboda

80 poäng
79 poäng
74 poäng
73 poäng
62 poäng
Kenneth Elfström / 500
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Sensommarträff 23-25/8 2019

Vi hade en fantastisk helg med sensommarträffen i
Söderhamn! Mycket skratt och gemenskap, god mat
med trevliga vänner.
På fredagen bjöds det på välkomstfika efter incheckningen. Styrelsen hade möte på eftermiddagen.
Sen dukades det långbord, (ca 30 m långt!) där vi åt
egen medhavd mat. Kvällen avslutades med gitarr och
skönsång av medlemmarna.
På lördagen hade det bokats en stor buss i form av
en dubbeldäckare så att alla skulle få plats dagen till
ära!
Tidigt på morgonen bar det av till den fantastisk vackra Hälsingegården Erik-Anders, som finns med på
Världsarvslistan. Där blev vi guidade runt av ägaren
själv och kunnig personal. Man kunde även fika där
och handla i den fina butiken.
Efter det fick vi åka till Restaurang Albertina i fiskeläget Skärså, norr om Söderhamn, och avnjuta en
underbart god trerätters lunch! Så gott!!
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Sen tog bussen oss till Trönö Gamla Kyrka med
anor från 1200 talet. Även där fick vi en guidad tur.
Vidare åkte vi till Växbo Lin, vi fick en guidad tur
i fabriken och möjlighet att handla i deras butik till
förmånliga priser. Sedan gick turen tillbaka till Flygstaden där vi hade ett medlemsmöte. Denna härliga
lördag avslutades med en fantastiskt god buffé och
även tårtbuffé och lotteri.
Söndagens aktiviteter bestod av tipspromenad och
klubbmästerskap i form av femkamp.
Innan hemfärd, prisutdelning och gofika.
Vi klubbmedlemmar vill tacka 1944 Urban och Karin,
695 Torsten och Maj-Lis för denna trevliga och välordnade Sensommarträff!
1837 Magnus & Erika Ödmark

Sensommarträff 23-25/8 2019
Vi i 1221, Eva o Göran startade resan till Söderhamn
genom att Eva kom från Kalmar och plockade upp
mig i Loftahammar. Eva ville inte åka den tråkiga
E4:an så det blev över Katrineholm samt väg 56 vidare
mot Gävle.
Vi hittade en liten rastplats vid Simonstorp, Sikargården, en kursgård med vandrarhem. Där finns det
6-7 ställplatser. Wc fick vi tillgång till i ett av husen.
Tillgång till el finns, men ingen tömningsmöjlighet.
Vi fick vara försiktiga med hundarna när dom rastades. I hagen gick några Alpackor som kunde ställa
till med världens oljud fick vi höra. Dom varnar för
varg o hundar med sitt höga läte. Sikargården är värd
ett besök då det ligger vid sjön Fläken där man kunde
låna kanoter- Det är en kursgård som drivs i privat
regi.

Vi kom till Flygarstaden på torsdag där vi blev välkomnade av värdparen På eftermiddagen startade vi
med att plocka fram bänkar o bord i hangaren. Det
blev lite vin samt historier.
Lördagen var fulltecknad med bussresa där vi såg
en typisk Hälsingegård, ett linväveri, en gammal fin
kyrka samt åt mat på en fin krog vid havet.
Efter avslutade tävlingar på söndagen startade vi
hemresan med ett första och ett andrapris, mycket
ovanligt för vår del.
Vi hittade återigen en liten charmig ställplats vid
Dalälven. Gysinge Bruk, 8 ställplatser, ligger utmed
väg 56 med avtagsväg mot Österfärnebo.
Gysinge är värt ett besök med sitt läge vid forsen.
Retserna av järnbruket finns delvis kvar.
Tips, åk över broarna till väg 56.

Text hämtat från Wikipeda:
Gysinge är ursprungligen namnet på forsen i Dalälven där bruket kom att anläggas. Här hade byarna Koversta och Nässja sina kvarnar. Bruket grundades 1668 i samband med att Peder Swensson Printz den 29 april av bergskollegium erhöll privilegium att anlägga en masugn och en vattendriven hammare.[7] Tillgången på vattenkraft och skog för kolning gjorde det lämpligt att anlägga bruk på denna plats, som tidigare hade utgjort fäbodskiften för byn Klappstas bönder.
Den första masugnen i Gysinge uppfördes omkring 1670 på den nuvarande hyttbacken.

Hälsningar från 1221 Eva o Göran

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

www.burstnerhusbilsclub.se
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Dag för dag
Den sista september var det fyra husbilar från klubben som var med vid inspelningen av filmen Dag för
dag. Det handlar om en gammal man som drabbats
av cancer och bor på ett ålderdomshem i Göteborg.
Han skall bege sig i sin gamla husbil ner till Schweiz
för att få aktiv dödshjälp. Hans namn är Malte, spelad av Sven Wollter. Andra skådespelare som är med
är Thomas von Brömssen, Marianne Mörck, Martina
Haag och William Spetz. Scenen där vi är med, skall
föreställa en ställplats men är i själva verket parkeringen utanför operan i Köpenhamn. Vi kan varenda
replik, dom testade femton till tjugo gånger innan kamerorna startades. Som till exempel Ruts, spelad av
Marianne Mörck, replik när hon kom ut ur husbilen:
”Kunde du inte hittat någon bättre plats. Detta är de
värsta kvadratmetrarna i hela Köpenhamn”. Hon får
svar av föraren av husbilen, spelad av Martina Haag;
”Men det finns både el och vatten här”. Hon får raskt
ett svar, ”I Köpenhamn har dom haft el och vatten sedan 1400-talet”. Därefter sticker Malte ut huvudet och
frågar; ”Är det någon som sett min pillerburk?” Resten får ni se på film.
Hoppas danskarna tänker om och ordnar en riktig
ställplats här. Det var centralt och bra, nära till många
sevärdheter.

För regin svarade Felix Herngren. Han har regisserat många succéer såsom Solsidan, 100-åringen,
101-åringen och Enkelstöten.
Vi från klubben som var med, och kallar oss numera skådespelare, var Ingvar o Monica Andkvist 1877,
Lars-Erik, Inger o Mihrete Brånäng 2055, Kenneth
Elfström o Ing-Marie Elfström Glamsjö 500 samt Robert o Laila Wiberg 1289. En filminspelning går ut på
att vänta och vänta och vänta. När det är klart får du
vänta lite till. Vi var vid operan kl 11.30 men först kl
23.55 började inspelningen. Över tolv timmars väntan.
Men då hade de varit och filmat på ett annat ställe tidigare. Dagen efter, den 1/10, började inspelningen kl
13.30 och var slut vid 17-tiden. Allt detta blir på film
cirka 30 – 45 sekunder.
Efter inspelningen har vi alla tränat på att skriva
autografer. 1289 Wiberg lyssnar numera till namnen
Robert De Niro och Laila Westersund.
Premiär för filmen blir 2020 på biograferna.
TV-versionen kommer på TV4.

Felix Herngren, Thomas von Brömssen, Martina Haag,
Marianne Mörck, Sven Wollter och William Spetz.

Selfie med Kenneth Elfström, Sven Wollter och Ing-Marie
Elfström Glamsjö.
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Kenneth Elfström 500

Noliaveckan hos
Fritidsmetropolen i Umeå
Nolia är den största produktmässan i Norrland. Den
alternerar mellan Umeå och Piteå.
Mässan är alltid den första veckan i augusti. I år var
det mellan 3 – 11/8.
I år hade EHG Group valt att inte närvara på Nolia.
Istället ordnades det en egen Noliavecka hos återförsäljare i Umeåområdet.
Klubben fick förfrågan om att vara med och värva
nya medlemmar samt hjälpa till med utskänkning av

hamburgare, soppa, sallad samt kaffe som Fritidsmetropolen bjöd på under veckan.
Tack Patrik och Ann med personal för att vi fick
hjälpa er.
Det blev en trevlig vecka med många medlemmar
från Norrland som hjälpte till.

Tack för att ni ställde upp!

Lyseo M Harmony Line 2020
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En hund funderar

Jag heter Sally och är en ”noffe” dvs. norfolkterrier.
Jag har flyttat in i husbil nummer 289. Jag var mycket
fundersam. Husse och matte pratade om att vi skulle
ut och åka husbil. Vadå? Antingen bor man i hus eller
så åker man bil. När det sedan var dags att ge sig av för
första gången fattade jag vad de menade. Det var ganska just. Jag har min trygga bur under matbordet. Där
har jag koll på vad som händer. Jag kan förstås inte
kolla hur husse kör för när vi rullar låser de in mig.
Det känns trots allt bra. Man kan ju sova så går tiden
fort. Vissa saker får man leva med. Vi har ju kommit
fram välbehållna än så länge.
Det mysiga med med att vara ute med husbilen är
att då ska vi nästan alltid ut i skogen också. Det gillar
jag. Jag är inte så modig ännu när vi är ute i ”vildmarken”. Det luktar inte som hemma i stan och det prasslar och knakar och rätt vad det är kommer det vilda
djur springande. Dom verkar inte farliga för varken
husse eller matte verkar skrämda. Jag håller mig till
husse och matte än så länge men jag är lite nyfiken
på allt det nya. När jag blir stor och modigare ska jag
försöka smita iväg på egna äventyr.
Jag har gått i skolan också. Ja jösses! Det var kul.
Det var bara lite synd att vi, matte och jag, inte hade
samma uppfattning om varför vi var där. För det mesta
gjorde jag som matte sa att jag skulle göra. Då fick jag
korv. Egentligen var väl korvbitarna lite väl små men
orkade man hänga med på mattes idéer så blev det en
del i alla fall för jag gjorde inget ”rätt” utan korv. Nu
är det uppehåll under sommaren men till hösten ska
vi på det igen. Jag ska erkänna att jag kanske inte var
bäst i klassen men jag blev faktiskt uppflyttad. Jag behövde inte gå om. Vi får se vilken ”linje” jag ska välja
i höst. Det finns en hel del att lära sig men det måste
vara kul annars kan det kvitta.
På tal om lydnad och att få som man vill. Det senare är jag ganska bra på. Jag är ju inte för inte terrier.
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Husse och matte är ganska lätta att träna så jag har flera segrar bakom mig. Dom har inte lyckats få mig att
sluta gräva i trädgården. Jag har numera flera ganska
fina gropar som jag kan ligga och vila i. När jag gräver
i gräsmattan blir det kris. Då stannar GV. Det är vår
gräsklippare. Det är en grinig typ. Upptäcker han ett
av mina hål så stannar han. Då måste husse hjälpa honom igång. Det resulterar i att husse fyller igen mitt
hål. Suck! Man får ligga i om man vill behålla sina hål.
Jag äter inte heller vilken hundmat som helst.
Suck! Att det ska vara så svårt att förstå. Den första de
köpte kunde man bara äta om man man var utsvulten. Den luktade ”pecka” och var stenhård. När matte
blötte upp den luktade den ännu värre och blev till en
oätlig gegga. Till slut fattade dom i alla fall galoppen
och nu är maten ganska OK. Det tog tid men jag segrade.
En del saker har jag fått ge efter för. Dom får ligga i
min säng och sova! Jag vet inte om det är så vanligt att
människor gör så men det är ganska mysigt. Särskilt
på morgonen när vi har tid att gosa lite. Ja! Vad vore
livet utan uppmärksamhet.
I skrivandes stund har de kommit på något nytt.
De har inhandlat något de kallar cykelkorg. I den ska
jag vara när de är ute och cyklar. Med cyklar alltså!
Ibland är de ute och cyklar utan cykel men nu verkar det allvar. Den har stått på golvet ganska länge nu.
Först brydde jag mig inte om den men så blev jag nyfiken. Den verkar helt OK. Jag har till och med sovit i
den. Inomhus alltså. Vi får se hur de har tänkt. Ska jag
följa med på turen eller ska jag ligga i den och vänta
på att de ska komma tillbaka.
I nuläge har jag inga flera funderingar. Nu ska jag ut
och gräva. Vi hörs igen.
Kram från Sally

Sudoku
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Först öppnade rätta lösningen erhåller 1 st trisslott.
Svaret vill jag ha senast 1/2 2020 under adress:
Kenneth Elfström
Kongsbergsv. 4
432 98 Grimeton

4
eller e-post: 500bhc@gmail.com

1
3 2

Jag vill ha namnen på de tre medlemmarna som
döljer sig bakom de färgade rutorna.

4 7

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

Preliminära träffar 2020
21 - 23 febr.

Ferie For Alle

Herning, Danmark

22 - 24 maj

Teknikträff

Eksjö

5 - 7 juni

Norrlandsträffen

Umeå

Juni / juli

Fabriksbesök

Kehl, Tyskland

8 - 9 aug.

Larsmäss

Hantverksmarknad, Nora

14 - 16 aug.

Sensommarträff
med klubbmästerskap

Karlskrona

9 - 13 sept.

Husvagn & Husbil

Elmia, Jönköping

12 sept.

Årsmöte

Elmia, Jönköping

Datum ?

Spontanträff

Grisslehamn

Det kan tillkomma fler spontanträffar.
Dessa träffar jobbar vi med. Inget är klart. Det går inte att anmäla sig förrän inbjudan
finns på hemsidan under rubriken ”Aktiviteter”.
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Förverkliga dina Bürstner-Drömmar!

UPPTÄCK FORSBERGS
forsbergsfritidscenter.se

Välj bland

5 varumärken på
7 center! Vi har alla
storlekar och
prislägen!

Välsorterade
tillbehörsbutiker

Alltid minst

600 husbilar och

samt förmånlig
finansiering!

Störst i!
Sverige

husvagnar i lager!
Både nytt & begagnat
för omgående
leverans!

s
Välkommen till o

s!

HYSSNA 0320-305 50 | BJUV 042-830 80
STOCKHOLM 08-756 67 60 | BORLÄNGE 0243-21 25 00
MANTORP 0142-670 700 | KARLSTAD 054-202 16 50 | KALMAR 0480-889 44
(ej Bürstner)

