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som visar att ni är 
klubbmedlemmar.



Organisationsnummer: 847000-8668                                         
Adress hemsida: www.burstnerhusbilsclub.se
Bankgirokonto: 564-8308
Swish 123 290 45 97

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

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

www.burstnerhusbilsclub.se

Bürstner Husbils Club - styrelse och övriga funktionärer
Ordförande AU Mobiltelefon:
695  Torsten Lindberg 070 – 655 87 50
E-post: torsten@lindberg.pp.se

Vice ordförande AU
1837  Magnus Ödmark 070 – 571 08 07
E-post: skydrop57@hotmail.com

Sekreterare AU 
500  Kenneth Elfström 070 – 557 36 33
E-post:  500bhc@gmail.com

Kassör AU
466  Marianne Schewenius 070 – 693 95 24
E-post: marianne.schewenius@telia.com

Ledamot Medlemsregister
1217  Roger Jacobsson 072 – 858 48 38
E-post: roger.jacobsson00@hotmail.com

Ledamot Webansvarig
1221  Göran Carlsson 070 – 829 85 26
E-post: grcarlsson44@gmail.com

Ledamot Facebookansvarig
1221  Eva Yrne 070 – 357 93 03
E-post: eva.yrne@gmail.com

Ledamot  Elmia-ansvarig
283  Stig Högberg 073 – 363 24 74
E-post: stighogb@telia.com

Ledamot  Ansvarig utgivare
199  Pälle Bergfoth 070 – 330 73 69
E-post: 199pelle@gmail.com

Valberedning
1374  Tommy Söderlund 073 – 370 03 40
500   Ing-Marie Elfström Glamsjö 070 – 567 36 33
1500 Bengt Christiansen 070 – 554 97 76

Revisorer
1115  Inger Sjöberg 070 – 383 95 45
877  Rolf Forsberg 060 – 15 18 15
 
Revisorsuppleant
1699  Ewa Karlsson 070 – 612 25 22

Materialförvaltare
199  Pälle Bergfoth 070 – 330 73 69

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

IT Support
Mejla Göran: 
burstnerhusbilsclub@gmail.com

Har du tappat bort inloggnings-
uppgifterna, gå in på www.burst-
nerhusbilsclub.se.
Klicka på logga in. Användarnamn 
är din e-postadress. Klicka på 
”glömt lösenord” och följ instruk-
tionerna.

Utgivningsplan för 2020
Nr 1 utkommer i februari
Nr 2 utkommer i april
Nr 3 utkommer i maj
Nr 4 utkommer i november
Nr 5 utkommer i december

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

Redaktionskommitté
369 Sonja Sandvall
289 Kerstin Molander
500 Kenneth Elfström



Hej alla i Världens bästa 
Husbilsklubb

Hej på er alla i dessa coronatider.  Som-
maren och husbilslivet kunde ju ha bör-
jat bättre.
 I förra Rullan så skrev jag att vi skul-
le träffas längst vägarna samt på våra 
träffar men just nu så ställer viruset till 
det för oss alla.
 Vad som händer framöver vet vi 
inget om än. Funderingar om vad som 
kommer att hända med Elmia, Årsmö-
tet, Sensommarträffen samt Spontan-
träffarna är just nu ett stort frågetecken. 
Vi får avvakta vad Folkhälsomyndighe-
ten säger.
 Så fort vi får något besked så kom-
mer vi att informera samtliga.
 Men trots detta moln så finns det 
väldigt mycket positivt också. Nu finns 

det tillfällen till ändringar av våra gamla 
rutiner. Vi får börja tänka om, tänka i 
nya banor.
 Klubben växer bra just nu något som 
är mycket trevligt. Välkomna alla nya 
medlemmar.
 Det har tagits fram nya profilkläder. 
Sortimentet finns på klubbens hemsi-
da och i denna tidning. Ni som redan 
har beställt -  alla nöjda hoppas jag. Ni 
andra som inte ”har kommit till skott” - 
välkommen in med er beställning.

Önskar er alla en trevlig sommar!

695 Torsten Lindberg
Ordförande

Har ni bytt Bürstner eller ändå vill byta till de nya medlemsdekalerna 

Vi kan på nytt erbjuda Er att köpa medlemsdekaler med nya loggan till husbilen. 
Vi beställer från vårt tryckeri c:a 30 st åt gången till nya medlemmar och i samband med det 
kan vi beställa till ”gamla” medlemmar. 
Det betyder att det kan dröja några månader innan ni får dekalerna. 
Priset är kr 100:-, för 2 stycken dekaler. 
BETALNING  =  BESTÄLLNING 
Betala med swish 123 290 45 97 eller bankgiro 564-8308. 
Skriv ert namn och medlemsnummer som meddelande. 

Bürstner Husbils Club 
// Styrelsen 



Styrelsen för Bürstner Husbils Club avger härmed sin verksamhetsberättelse för klubbens 
verksamhetsår 2019.05.01  -  2020.04.30.  
I styrelsen har följande medlemmar ingått: 
Torsten Lindberg 695 ordf., Magnus Ödmark 1837 vice ordf., Kenneth Elfström 500 sekr., 
Marianne Schewenius 466 kassör, Pälle Bergfoth 199, Stig Högberg 283, Roger 
Jacobsson 1217, Eva Yrne 1221, Göran Carlsson 1221 samt adjungerad ledamot Thomas 
Molander 1967. 

Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten varav  tre telefonmöten. Två AU-möten 
och två medlemsmöten, på Björkö och i Söderhamn. 

Tidningen Rullan har kommit ut med 5 nummer, 2 i A4- och 3 i A5-format. 

Klubben hade 2020.04.30 398 medlemmar. Sista medlemsnummer var 2264. Förra året i 
april hade vi 342 medlemmar och sista numret var 2099. 

Aktiviteter / träffar har genomförts med god uppslutning.  
4-5 maj HC Bil    Nyköping  Ny återförsäljare 
17 maj EHG open i golf  Vintrosa  Lanna GK 
24-26 maj Teknik & Idéträff  Björkö 
7-9 juni Norrlandsträff  Trehörningsjö spontanträff 
3-11 aug Nolia, Fritidsmetropolen Umeå   Åf-träff 
9-11 aug Larsmäss   Nora   spontanträff 
23-25 aug Sensommarträff  Söderhamn  Klubbmästerskap 
11-15 sept Husvagn & Husbil  Elmia   Årsmöte 
30/9-1 okt Filminspelning  Köpenhamn  Dag för dag 
7 nov  Tumbo Teknikträff  Tumbo  Åf-träff 
22-24 febr Ferie for Alle   Herning (DK)  spontanträff 
7-8 mars Tumbomässa  Tumbo  Åf-träff 
16-17 mars Helgöppet, Forsbergs Borlänge  Åf-träff 

Årsmötet hölls på Elmia den 14 september med 44 röstberättigade medlemmar 
närvarande. Klubbmontern i Bürstners utställningshall bemannades av våra medlemmar. 
Även städning och dammsugning, i fyra av EHGs montrar, gjordes under mässan. 

Vår hemsida har uppdaterats. 

Nya profilkläder, från en ny leverantör och med ett bredare sortiment än vi hade tidigare, 
har tagits fram och kan beställas på hemsidan. 

               

Verksamhetsberättelse  för 
Bürstner  Husbils  Club  2019 - 2020 

HUSBILS CLUB



Bürstner Husbils Clubs styrelse den 23 maj 2020. 

Torsten Lindberg   Kenneth Elfström   Marianne Schewenius 
ordförande 695   sekreterare 500   kassör  466   
   

Magnus Ödmark   Pälle Bergfoth   Stig Högberg 
vice ordförande 1837  ledamot 199    ledamot 283 

Roger Jacobsson   Eva Yrne    Göran Carlsson 
ledamot 1217   ledamot 1221   ledamot 1221 

Thomas Molander 
adjungerad ledamot 1967 

***************************************************************************************************** 

Verksamhetsplan 2020.05.01 - 2021.04.30 

Träffar: 

  22-24 maj Teknikträff  Eksjö   INSTÄLLD 
  24-26 juni Fabriksbesök  Kehl   INSTÄLLD 
  14-16 aug Sensommarträff Karlskrona 
  9-13 sept Husvagn & Husbil Elmia 

Spontanträffar: 

  maj / juni EHG open i golf    INSTÄLLD 
  5-7 juni Norrlandsträff Umeå   INSTÄLLD 
  7-9 aug Larsmäss  Nora 
  28-29 aug    Grisslehamn 
  Okt / nov Teknikträff  Tumbo 

  Ytterligare träffar kan tillkomma. 

Tidningen Rullan skall utkomma med 5 nummer. 

Vi skall hjälpa återförsäljare av Bürstner husbilar på deras aktiviteter. 

Styrelsemöten, cirka 5 stycken.  
              



ClubCollection

Basic T-shirt V-Neck
Marin, röd eller grå
S - 4XL

Pris:  80 Kr

Lincoln Pike
Marin, röd eller grå
S - 6XL

Pris:  250 Kr

Luva Saco
Marin
One Size

Pris:  95 Kr

Basic Polar Fleece Vest
Marin 
S - 3XL

Pris:  250 Kr

Hardy Vindjacka
Grå, röd
S - 3XL

Pris:  450 Kr

Brandon Keps
Grå eller röd
One Size

Pris:  95 Kr

Premium Active
Funktions T-shirt
Marin
Herr  S - 3XL
Dam S - XXL

Pris:  180 Kr

Laptop Bag
För laptop
upp till 15”

Pris:  450 Kr

Poncho
Marin
One Size

Pris:  180 Kr

BESTÄLLNING
Beställ via mail till
torsten@lindberg.pp.se

Vid beställning ange 
vara, antal, färg 
och storlek 

Glöm inte att ange ditt
MEDLEMSNUMMER

Leverans
I mailet ange om ni vill få 
varorna skickade hem eller 
om ni vill hämta ut dom på
någon trä�.

OBS Vid hemleverans tillkommer
postens avgifter

OBS! De vanligaste stolekarna finns i lager. Övriga tas hem på beställning.

Ni som ej har tillgång till mail 
RING: 070-655 87 50

KALLELSE 
TILL  ÅRSMÖTE

BÜRSTNER  HUSBILS  CLUB kallar härmed till årsmöte 
lördagen den 12 september 2020 klockan 10.30, i samband 
med Husvagn & Husbil på Elmia, Jönköping. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Verksamhetsberättelse 
och verksamhetsplan finns i denna tidning. 

Anmälan om deltagande till årsmötet görs till Stig Högberg 
073 - 363 24 74. Ni som står på klubbens ”camp” behöver
inte anmäla Er. 

På grund av rådande omständigheter, covid-19, 
avvaktar vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Vi inväntar nytt preliminärt besked i mitten av juni. 
Risken finns att Elmia blir inställt. Årsmötet kan då bli 
framflyttat eller inställt. 

Mässan är den 9 - 13 september 2020. 

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till årsmötet 

Vinnare Sudoku
Vinnare av sudoku i Rullan nr 1/2020 blev; 

1374 Marianne o Tommy Söderlundh, Osby. 

Grattis till en styck Trisslott. 
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HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL 
SENSOMMARTRÄFFEN 14 - 16/8 2020.

Plats: Senorens ställplats Karlskrona – Max 40 bilar (10 st elplatser)
Koordinater: WGS84 – N 56*08.249 – E 015*485 - Decimal 56.1375, 15.7414

Fredag: 
Välkommen efter klockan 12 – välkomstkaffe (ta med din mugg) 
19.00  korvgrillning

Lördag: 
09.15  Medlemsmöte  
 Gårdsbutiken öppen hela dagen med lokala delikatesser
11.00  bussutflykt med guide till Marinmuseum – möjlighet till lunchbuffé på 
 Skeppsgossen med typiska blekingerätter.  Ta en tur i ’staun’. Återresa 15.00.
19.00  middag – varmrökt lax från lokalt rökeri med tillbehör (anmäl ev. allergier),
 dryck medtages.

Söndag:
10.00  Klubbmästerskap / Tipspromenad.
12.00  kaffe med fralla. Prisutdelning

Hej då och tack för denna helg!

Anmälan senast 15/7 till: Monica och Bert 0731-570877,  Annette och Nils-Erik 0733-417071

Kostnad (2 personer) 1100:-/bil.  
Betalas till Swish 123 290 45 97 eller Bankgirokonto: 564-8308
Möjlighet till gratis fiske från bryggorna – skärgårdsbåt till Karlskrona centrum. Toalett, toa-
tömning och färskvatten finns. Bageri som levererar frallor till frukosten (beställningslistor)
Hjärtligt välkomna – hoppas att vi får en trevlig helg tillsammans! 
Monica o Bernt 1993 – Annette o Nils-Erik 1941
Vi är tacksamma om Du tar med en vinst till lotterierna och gärna ett instrument!



    Kvalitetsmarknad för hemslöjd, hantverk och konsthantverk i Järnboås, utanför Nora. 
Larsmäss 2020, det 40:e Larsmäss, arrangeras 8-9 augusti med aktiviteter och 
underhållning för alla. Det brukar vara 120 knallar som säljer allt från stickade grytlappar, 
mössor, vantar till hemmatillverkade ekor (båtar). Här finns inget fabrikstillverkat, bara 
hemslöjd. De säljer även blommor. 
Arrangören, Järnboås Bygdegårdsförening, följer myndigheternas rekommendationer och 
avvaktar för närvarande. Beslut kommer att fattas allra senast den 10 juli 2020. 
    Vi utgår från ställplatsen Skojarbacken, Tivoligatan i Nora centrum. På fredag den 7 
augusti kl 11.00 samlas vi för en ”Deckarvandring i Maria Langs fotspår”. Guide är hennes 
systerson. Vandringen tar cirka en timma och kostar kr 100:- per person. Klockan 15.00 
åker vi i samlad trupp till Järnboås, en resa på c:a 20 minuter. 
    Vi står gemensamt på deras parkering, gratis. Dock utan el. På kvällen dukar vi 
långbord och äter kräftor, räkor eller något annat gott (husbils-knytis). 

För mer information och anmälan (senast fredag den 31/7), kontakta 500 Kenneth Elfström 
070 - 557 36 33. 

Larsmäss den 8-9 augusti  
spontanträff i Järnboås

HUSBILS CLUB

SKRIV FÖR ATT LÄGGA TILL BILDTEXT.
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Träffar 2021 och 2022

Det är bara Kristi Himmelsfärdshelgen som är bokad nästa år. Det är en Idé & Tek-
nik-träff i Ullareds Bygdegård den 13 - 16 maj 2021. Styrelsen behöver hjälp med att 
hitta fler arrangörer och idéer om nya träffplatser. Det är framförallt Teknikträffen 
på våren (maj) och Sensommarträffen med klubbmästerskapet i augusti. Sedan är 
det inte fel att arrangera några spontanträffar också. Alla förslag välkomnas. 

En trotjänare har lämnat klubben
Ernest Hemingway skrev om ”The Old 
Man and the Sea”, men jag skriver om 
”Den gamle (ordföranden) och hans 
husbil”. Redan i slutet av 1900-talet 
köpte vår förre ordförande Pälle Berg-
foth sin första Bürstner husbil. Nu i 
maj levererades den sjätte. En Lyseo 
Harmony Line T736. Då blev hans tio 
år gamla Elegance I 810 bortbytt.
- Den nya är visserligen cirka en och 
en halv meter kortare, men det är 
bara bra, säger Pälle. Det blir inte så 
mycket att städa.
- I den gamla Elegancen har jag bott 
permanent i sedan den 8 april 2012, 
mestadels på Eksjö Camping, där jag 

för övrigt är folkbokförd, men även 
varit med på, i stort sett, alla klub-
bens träffar. Och på Helsingörs Cam-
ping har jag varit cirka två veckor 
varje år.
Tolka inte detta fel, det är inte Pälle 
som lämnar klubb utan Elegancen. 
Nja, det kan vara en annan medlem 
som köper den. 
Nu har Pälle beställt nya dekaler till 
den nya bilen. Men medlemsnumret 
199 blir han inte av med. 

Kenneth Elfström 500





Höstresan fortsätter mot Spanien 20

5/9 Tankat och klart i Luxemburg. Vi 
fortsätter in i Frankrike till ställplatsen i 
Pont-a-Mousson. Det är en toppen plats 
intill franska floden Mozel. Vi kommer 
tidigt, gott om plats. Klockan 13:30 är 
det fullt. Går en promenad in till cen-
trum, det är varmt och skönt. Fredagen 
kör vi genom både fina, trånga och reg-
niga landskap för att komma till cam-
ping Kanopée i Trevoux som ligger vid 
floden Rhóne. Nästa dag kör vi vidare 
ner till ställplats i Palavas les Flots. Där 
njuter vi av att få se medelhavet. Här 
finns det även gott om de rosa fåglar-
na Flamingos! De är bara så häftiga att 
se. Söndag vaknar vi tidigt och kör vi-
dare mot gränsen till España/Spanien. 
Äntligen är vi här igen i detta fina land. 
Hittar en ställplats i Platja d ´Aro. Näs-

tan fullt, lite sunkig men gratis. Vi har 
fortfarande sällskap med YoJ ett tag till. 
10/9 åker de vidare, de ska lite längre 
söderut än oss. Tack och Hej! 9/9 Äntli-
gen framme i Peniscola. Börjar med att 
checka in på camping Los Pinos, ligger 
lite långt ifrån centrum och stranden.  
Men en mycket trevlig plats. Lite trångt 
med Argosen. Här gäller Acsi priser, 
men på camping El Eden börjar Acsi 
gälla 15/9 20 euro/dygn. För att få en 
bra plats så flyttar vi ner till El Eden 
14/9. Då kostar det drygt 32 euro. Här 
stannar vi i 16 dagar. En mycket trevlig 
plats, vi har lärt känna så många fina 
nya vänner här. Det är Festival och sön-
dagen bjuder på en storslagen avslut-
ning med fyrverkeri. Vi anordnar en 
fest på Restaurang Eden där vi bjudit in 



alla svenskar på campingen vi blir 46 
st. En mycket trevlig kväll! Det blir ett 
besök på vårdcentralen efter ca en vecka 
här och det är p.g.a. att Björn har fått 
ett munsår som inte vill läka. Besöket 
fungerade hur bra som helst med det 
blåa kortet. 1/10 Kör vi vidare en bit sö-
derut till camping Kiko Park i Oliva. Vi 
har sällskap av ett annat par från Örebro 
Rigmor o Lasse. 7/10 Har bokat plats 
hos San Antonios ställplats i Altea. Här 
träffar vi Kristina o Nisse som också är 
från Örebro. Går morgonpromenader 
och en morgon så ligger det en död del-
fin på stranden. 14/10 Kör vi vidare till 
Banos Fortuna terminalbad. Här mö-
ter vi RoL igen. Här finns sköna pooler 
med 36 gradigt vatten och massage-
bubblor. Härligt, vi bara njuter! En dag 
fixar jag ärtsoppa o punsch och Lasse 
bjuder på nystekta pannkakor, mums! 
16/10 intar vi camping Bolnuevo i Maz-
zaron. Här träffar vi KoN igen samt 
Sara o Ingemar från Örebro. Hur kul 
som helst. Vi cyklar, går på marknad, 
besöker restaurang i Mazzaron hamn. 
När man har trevligt brukar ju det ro-
liga ta slut fort. Det börjar bli dags att 
börja vår resa norrut igen. 24/10 börjar 
vi vända hemåt lite sakta och vi ska ha 
sällskap med KoN. Första stopp blir på 
en ställplats Area Narejos i Los Alcase-
res, som ligger vid Saltvattenlagunen/
innanhavet Mar Menor. Vi cyklar längs 
strandpromenaden och den är väldigt 
förstörd på flera platser och det beror 
på ett väldigt regnoväder för en kort tid 
sedan. Samtidigt dog tusentals fiskar i 
en stor fiskodling i Mar Menor. Det rå-
der badförbud med röd flagg längs hela 
stranden för lagunen har blivit förore-
nad. 28/10 Dags att fortsätta norrut. Vi 

ska vidare till Santa Pola och camping 
Bahia. Här träffar vi nr 773 Lars och 
Lillemor och dottern Katrin och Kennet 
från Bürstnerklubben. Vi träffade ännu 
ett par från Örebro, Yvonne och Håkan. 
Efter vistelsen här har vi tänkt besöka 
Benidorm. Tyvärr, campingarna är fulla 
och det beror på att det är Halloween 
firande här i Spanien och många span-
jorer är lediga. Vi bestämmer att stan-
na kvar här i Santa Pola. Har fina och 
trevliga dagar. 3/11 Kör vi uppåt mot 
Barcelona. Och vi har fortfarande säll-
skap av KoN. Ju längre upp vi kommer 
så blåser det storm. Har tänkt oss cam-
ping Mira Mar i  Miami Platja, men den 

är stängd p.g.a. att det blåser hård vind 
och träd blåst ner. Vi fortsätter, ser bilar 
med husvagnar som blåst av vägen och 
ser ut som raserade korthus. Det ruskar 
riktigt hårt i Argosen och bäst att köra 
lugnt fram. Oj, där ligger en tradare på 
sidan som blåst omkull. Fy, f-n vad det 
tar i !!!! Träd, stora palmer, soptunnor, 



buskar som kommer farande/ligger på 
gatorna när vi försöker hitta en plats för 
att inta lunch samt snacka ihop oss vart 

vi ska övernatta. Vi bestämmer oss att 
åka mot Vilafranca. Där finns en Lidl 
parkering utan träd där parkerar vi för 
övernattning, och vi blir inte ensam-
ma. Sammanlagt blir vi 9 husbilar. 4/11 
Vindarna har avtagit lite. Vi handlar på 
Lidl som tack för att vi fick stå här i natt. 
Vi fortsätter förbi Barcelona och vidare 
upp till gränsen. Nästa övernattning 
blir ett återbesök i Palavas-les Flots. 5/11 
Resan fortsätter uppåt genom Frankri-
ke till camping Indigo i Lyon. Efter en 
lugn natt vaknar vi tidigt. Startar och 
kör upp till favoritplatsen Pont a Mous-
son. Här stannar vi i två dagar och nju-
ter av livet och miljön. Det är så fint här, 
stora och många Krysantemum boll-
kryss pryder hela samhället. 8/11 Dags 
att tanka i Luxemburg igen! Därefter 
Moseldalen och ställplatsen i Ernst som 
har utökat sin ställplats. Nästa dag går 
resan till Greven ställplats. Där vi käkar 
på restaurangen. Smakade som vanligt 
mycket gott. Nästa dag tar vi oss upp till 
Grossenbrode, här finns en fin och bra 
ställplats. Här är det kallt och blåsigt. 
Vi åker till Heilingehafen och shoppar 
lite goda drycker på förmiddagen. För 
att sedan säga hejdå till KoN. De ska 
färja över från Travemünde – Malmö. 

Vi övernattar en natt till i Grossenbro-
de. 12/11 kör vi mot Grenå i Danmark. 
Övernattar i hamnen i Egå ställplats. 
Färjar sedan över från Grenå-Varberg. 
Äntligen svensk mark under hjulen 
och fötterna. Det är mörkt och kyligt. Vi 
checkar in på Ullareds camping för att 
imorgon shoppa loss innan resan går 
vidare mot Örebro.

Åter hemma och huset står kvar och 
välkomnar oss. Vi har haft en mycket 
trevlig resa! Vi har som alltid upplevt 
mycket och haft trevliga möten av olika 
slag. Promenerat, cyklat, badat, besökt 
marknader och käkat gott och mycket 
mera!!

I skrivande stund pågår ju denna Coro-
na tid och som har drabbat hela värl-
den. Vi får blicka tillbaka på de fina re-
sor vi gjort. För i år kommer vi att ta det 
varsamt och besöka fina platser i vårt 
egna vackra land. Vi måste värna om 
vårt Sverige!

Men förhoppningsvis klarar vi denna 
kris och får återse Europa nästa säsong. 

Ta hand om varandra så ses vi snart 
igen! Istället för att kramas just nu så 
njut av att umgås med varandra!

Tack för ordet!  369 Sonja och Björn



Lyseo T Time Limited erbjuder maximal flexibilitet genom fyra olika smarta planlösningar.  
Limited utförandet har mycket extradetaljer och utrustning till ett attraktivt pris.  
Som skapar den särskilda hemkänsla som Bürstner är så känd för.  
Välj din personliga drömbil, fullutrustad och semesterklar på direkten. 

Hemkänsla för alla

Säkra semestern på hemmaplan! 
 

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

Fritidsmetropolen.se - 360graders visning av fordon 

Finns i lager hos oss! 
Boka video visning 

på vår hemsida.



Förverkliga dina Bürstner-Drömmar!

forsbergsfritidscenter.se

UPPTÄCK FORSBERGS 

Välj bland 

5 varumärken på 

7 center! Vi har alla 

storlekar och 

prislägen! Störst i 
Sv� ige!

Välk� men till oss!
HYSSNA 0320-305 50 | BJUV 042-830 80 

STOCKHOLM 08-756 67 60 | BORLÄNGE 0243-21 25 00 

MANTORP 0142-670 700 | KARLSTAD 054-202 16 50 | KALMAR 0480-889 44

                                                                        (ej Bürstner)

   

Alltid  minst 

 600 husbilar och 

husvagnar i lager! 

Både nytt & begagnat 

för omgående 

leverans!

och 

Både nytt & begagnat 

Välsorterade 

tillbehörsbutiker

samt förmånlig

fi nansiering!


