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– Ta det lugnt på vägarna!  –– Ta det lugnt på vägarna!  –

Planeringen inför Ullaredsträffen 

i maj 2021 pågår för fullt.



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
1967  Thomas Molander 076 – 105 64 94
E-post: utt@hotmail.se

Ledamot  Träffkoordinator
1015  Lennart Bjärud 070 – 640 99 82
E-post: lennart.bjarud@gmail.com

Valberedning
500   Ing-Marie Elfström Glamsjö 070 – 567 36 33
1500 Bengt Christiansen 070 – 554 97 76
304   Margareta Nimarp 073 – 370 03 40

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

Materialförvaltare
1310  Erik Eriksson 073 – 992 01 30

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

E-post styrelsen
burstnerhusbilsclub@gmail.com

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 2021
Nr 1 utkommer i februari
Nr 2 utkommer i april
Nr 3 utkommer i juni
Nr 4 utkommer i oktober
Nr 5 utkommer i december

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

Redaktionskommitté
199 Pär Bergfoth
500 Kenneth Elfström



Hej alla medlemmar i Världens 
bästa Husbilsklubb

Ja, då närmare vi oss jul- och ny-
årsfirande på detta Coronaår 2020. 
Kommande högtider blir inte som 
”vanligt” för många av oss. Många 
av oss får ställa in oss på att fira detta 
hemmavid utan besök av barn, släkt 
och vänner men vi kommer att kla-
rar av även detta.
 Denna Rullan nr 5 är den sista 
för i år. I denna utgåva så finns in-
betalningsavin för medlemsavgiften 
2021. Det är ju några som har bli-
vit medlemmar i klubben efter den 
1 september 2020. Dessa har redan 
betalt för nästkommande år.
 Medlemsavgiften 300:- betalas in 
via bankgiro 564-8308 eller swish 
1232904597.
 Eftersom vi inte vet hur som-
maren 2021 kommer att se ut med 
Corona så kommer samtliga plane-
rade träffar att kallas för Spontan-
träff. Mer info kommer i Rullan nr 
1 2021 i början av året samt på vår 
hemsida.
 Vi kommer även att komma ut 
med 5 nummer av Rullan 2021 men 
med annan utgivningsplan än vad 
som har varit under tidigare år.

 Vi uppskattar om fler vill skriva 
lite om vad ni har varit med om, re-
sor, recept, historier, tips – allt som 
kan göra våran medlemstidning ro-
lig att läsa.

Önskar er alla 
God Jul och Gott Nytt År!

Torsten & Maj-Lis / 695
Ordförande

Hej alla medlemmar i Världens bästa husbilsklubb 

 Ja, då närmar vi oss jul- och nyårsfirande på detta Covid-19-år 2020. 
Kommande högtider blir inte som ”vanligt”. För många av oss får ställa in oss 
på att fira detta hemmavid utan besök av barn, släkt och vänner. Men vi 
kommer att klara av även detta.  
 Denna Rullan nr 5 är den sista för i år. I denna utgåva finns 
inbetalningsavin för medlemsavgiften 2021. Det finns ju några som har blivit 
medlemmar i klubben efter den 14 september 2020. Dessa har redan betalt 
för nästkommande år.  
 Medlemsavgiften är kr 300:-, betalas in via bankgiro 564-8308 eller 
swish 1232904597. 
Eftersom vi inte vet hur sommaren 2021 kommer att se ut med Corona så 
kommer samtliga planerade träffar att kallas för Spontanträffar. Mer info 
kommer i Rullan nr 1 2021 i början året samt på vår hemsida.  
 Vi kommer även att komma ut med 5 nummer av Rullan, men med 
annan utgivningsplan än vad som varit under tidigare år. 
 Vi uppskattar om fler vill skriva lite om vad ni har varit med om, resor, 
recept, historier, tips - allt som kan göra våran medlemstidning rolig att läsa. 

Önskar er alla        Torsten & Maj-Lis / 695 
God Jul o Gott Nytt År      Ordförande

God Jul och Gott Nytt År



Upplev flaggskeppet i Bürstners sortiment hos oss. Helt nya Elegance är byggd med det be-
römda och beprövade Mercedes SLC-chassit med Mercedes sprinter. Med assistanssystem likt 
en personbil och en helt ny modern och elegant inredning & flertalet nya innovationer kan du 
ge dina drömmar ett hem.

Bürstner Elegance 2021

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 

Inkommer under  
nov till oss!!



En fantastisk upplevelse
På facebooksidan har flera medlemmar skrivit om Gate bisonfarm utanför 
Hjo. Men något bidrag till Rullan har inte kommit in. Vi väntade in i det 
längsta men till sist var vi tvungna att åka dit.
 Det är bara att hålla med alla facebook-skribenter om att det var en fan-
tastisk upplevelse. De är stora, oerhört stora. Nu i oktober fanns det cirka 135 
djur men den bästa tiden för ett besök är april-maj, då de har 30-40 ungdjur, 
kalvar. Tyvärr kom vi dit efter de stängt för säsongen, men det var inga pro-
blem. Ställplatsen är öppen året runt och där finns 20 platser med el och 
utsikt över Vättern. På morgonen såg vi dessa gigantiska djur gå och beta 
bara ett stenkast framför husbilen. Det var magiskt. Ett perfekt ställe för en 
spontanträff.

En fantastisk upplevelse  

 På facebooksidan har flera medlemmar skrivit om Gate bisonfarm utan-
för Hjo. Men något bidrag till Rullan har inte kommit in. Vi väntade in i det 
längsta men till sist var vi tvungna att åka dit.  
 Det är bara att hålla med alla facebook-skribenter om att det var en 
fantastisk upplevelse. De är stora, oerhört stora. Nu i oktober fanns det cirka 
135 djur men den bästa tiden för ett besök är april-maj, då de har 30-40  
ungdjur, kalvar. Tyvärr kom vi dit efter de stängt för säsongen, men det var 
inga problem. Ställplatsen är öppen året runt och där finns 20 platser med el 
och utsikt över Vättern. På morgonen såg vi dessa gigantiska djur gå och 
beta bara ett stenkast framför husbilen. Det var magiskt. Ett perfekt ställe för 
en spontanträff. 

 På gårdens saloon kan ni äta hembakade bisonsmörgåsar eller äta 
deras populära bisonburgare. Ni kan även åka traktor och vagn på 
bisonsafari, uppskattat av både vuxna och barn. Gårdsbutiken är ett måste 
man måste titta in i.  
 Som tur var träffade vi ägarna på Mobolets gård, Simon och Jennie, 
som berättade lite om farmens historia. Dessutom hade de fyra kilo bisonkött 
i frysen som vi köpte. Recept och smakupplevelse kommer i Rullan senare. 

Kenneth o Ing-Marie / 500

Här gäller det att hålla rejärlt avstånd, inga 1,5 - 2 meter, detta är farligare 
än Corona.

Upplev flaggskeppet i Bürstners sortiment hos oss. Helt nya Elegance är byggd med det be-
römda och beprövade Mercedes SLC-chassit med Mercedes sprinter. Med assistanssystem likt 
en personbil och en helt ny modern och elegant inredning & flertalet nya innovationer kan du 
ge dina drömmar ett hem.

Bürstner Elegance 2021

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 

Inkommer under  
nov till oss!!

Här gäller det att hålla rejärlt avstånd, inga 1,5 - 2 meter, detta är farligare än 
Corona.

 På gårdens saloon kan ni äta hembakade bisonsmörgåsar eller äta de-
ras populära bisonburgare. Ni kan även åka traktor och vagn på bisonsafari, 
uppskattat av både vuxna och barn. Gårdsbutiken är ett måste man måste 
titta in i.  
 Som tur var träffade vi ägarna på Mobolets gård, Simon och Jennie, som 
berättade lite om farmens historia. Dessutom hade de fyra kilo bisonkött i 
frysen som vi köpte. Recept och smakupplevelse kommer i Rullan senare. 

Kenneth o Ing-Marie / 500



Bürstner Husbils Club planerar att arrangera en träff den 13-16  maj 
2021, torsdag - söndag i Ullareds Bygdegård. 
Ett fåtal platser med el. I första hand för de med medicinska behov. 
Mycket preliminärt program: 
Torsd. 13/5 Vi får köra in från klockan 16.00 p.g.a. skolan och   
   dagis. Kommer ni tidigare, får ni vänta på Gekås   
   ställplats. 
Fred. 14/5 Mest fria aktiviteter. Gekås väntar. Loppis hela   
   dagen för alla som har något att sälja. 
   På kvällen underhållning och musikquiz med    
   Christer Borg. 
Lörd. 15/5 Tipspromenad. 
   Vi grillar och äter kolbullar efter målgång. 
   Musik-,  sång- och dansunderhållning. (Det bästa   
   dansbandsmusiken 465 Uno Pettersson hört). 
Sönd. 16/5 Prisutdelning och förmiddagskaffe. 

Anmälan: Det går INTE att anmäla sig innan fullständig inbjudan 
kommer i Rullan nr 1-2021 och på hemsidan.

Planerad träff i Ullareds Bygdegård. 
Kristi Himmelfärdshelgen den 
13 - 16 maj 2021. 

HUSBILS CLUB

ULLAREDS BYGDEGÅRD 2016. FOTO: F.D. 230 INGELA OLSSON.



Bürstner Husbils Club planerar en Spontanträff den 4-6 juni 2021 på 
flygstaden i Söderhamn.  
Ett fåtal platser med el. I första hand för de med medicinska behov. 
Preliminärt program: 
Fredag  4/6 Inkörning 

Vi äter gemensamt på kvällen 
Lördag 5/6 Trafiklära 
   Körövning med husbil. Både damer och herrar.
   Vi äter gemensamt på kvällen 
Söndag 6/6 Tipspromenad 

Prisutdelning och förmiddagskaffe 
Träffvärdar: Urban o Karin Gisselson 1944 och Erik o Ann Eriksson 
1310 med förstärkning. 
Anmälan: Det går INTE att anmäla sig innan fullständig inbjudan 
kommer i Rullan nr 1-2021 och på hemsidan.

Planerad träff på flygstaden i 
Söderhamn den 4 - 6 juni 2021.

HUSBILS CLUB

FLYGSTADEN, SÖDERHAMN. FOTO: FLYGSTADEN.SE



Tips från vår facebook-sida
Fick ett tips på vår facebook-sida, Det var Tommy Olsson som hade ett för-
slag inför vintern. 
 ”Gjorde service på vår Thetford tank från 2008. Vi lade i 2 st disktabletter, 
”yes platinum”, fyllde upp tanken med vatten tills den var helt full, lät det stå 
en vecka, sedan hällde vi ur vattnet och sköljde ur den, alla avlagringar var 
borta, tanken är som ny. Så nöjd med resultatet.” 

Bland kommentarerna märks: 
- Smart! Gjorde du ngt med packningar 
m.m. oxå?
- Den som tätar mot locket i tanken har 
jag bytt, den var inte lätt men den på 
mekanismen gjorde jag inget med.
- Tommys idé var mkt smart för att ren-
göra tanken. Bara intresserad om hur 
man ska underhålla packningen mm på 
ett lika smart sätt.
- Siliconspray på gummipackning / lock 
förlänger livslängden.

Vi, Ing-Marie och Kenneth / 500, 
testade att göra detta, med mycket 
lyckat resultat. Tack Tommy för ett 
riktigt bra tips.

Kom att tänka på en historia med anknytning till ”lakrisburken”. 
En kompis hade köpt en ny husbil och var på verkstan för första servicen, jag 
tror det var i Mantorp. När han gick där i verkstan och väntade på att bilen 
skulle bli klar, såg han i skräphögen en ny toaburk som var sprucken. Ett 
fabrikationsfel. Kunden hade fått en ny. Kompisen frågade om han kunde ta 
den. - Jajamen, den skall ändå slängas, sade verkstadskillen. 
 Kompisen fick med sig toaburken hem, tvättade den för säkerhets skull. 
Han fru undrade vad han skulle med den till, den passade ju inte till deras 
husbilsmodell. Vid sina resor neråt Europa låg den i garaget. Där har den 
legat de sista åtta åren. 
 Han tog ett par plastpåsar, som han lade deras pass, extrapengar och an-
nat av värde i. Sedan la han påsarna i burken. Ett säkrare, och billigare, kas-
saskåp är svårt att hitta. 
 Den tjuv som själ en toaburk ur en husbil är inte född ännu. Speciellt om 
burken inte var rengjord på utsidan på fem, sex år. 

Kenneth / 500

Tips från vår facebook-sida 

 Fick ett tips på vår facebook-sida, Det var Tommy Olsson som hade ett 
förslag inför vintern. 
”Gjorde service på vår Thetford tank från 2008. Vi lade i 2 st disktabletter, 
”yes platinum”, fyllde upp tanken med vatten tills den var helt full, lät det stå 
en vecka, sedan hällde vi ur vattnet och sköljde ur den, alla avlagringar var 
borta, tanken är som ny. Så nöjd med resultatet.” 

Bland kommentarerna märks: 
- Smart! Gjorde du ngt med packningar 
m.m. oxå? 
- Den som tätar mot locket i tanken har 
jag bytt, den var inte lätt men den på 
mekanismen gjorde jag inget med. 
- Tommys idé var mkt smart för att 
rengöra tanken. Bara intresserad om 
hur man ska underhålla packningen mm 
på ett lika smart sätt. 
- Siliconspray på gummipackning / lock 
förlänger livslängden. 

 Vi, Ing-Marie och Kenneth / 500, testade att göra detta, med mycket 
lyckat resultat. Tack Tommy för ett riktigt bra tips. 

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

Kom att tänka på en historia med anknytning till ”lakrisburken”. 

 En kompis hade köpt en ny husbil och var på verkstan för första 
servicen, jag tror det var i Mantorp. När han gick där i verkstan och väntade 
på att bilen skulle bli klar, såg han i skräphögen en ny toaburk som var 
sprucken. Ett fabrikationsfel. Kunden hade fått en ny. Kompisen frågade om 
han kunde ta den. - Jajamen, den skall ändå slängas, sade verkstadskillen. 
 Kompisen fick med sig toaburken hem, tvättade den för säkerhets skull. 
Han fru undrade vad han skulle med den till, den passade ju inte till deras 
husbilsmodell. Vid sina resor neråt Europa låg den i garaget. Där har den 
legat de sista åtta åren. 
 Han tog ett par plastpåsar, som han lade deras pass, extrapengar och 
annat av värde i. Sedan la han påsarna i burken. Ett säkrare, och billigare, 
kassaskåp är svårt att hitta. 
 Den tjuv som själ en toaburk ur en husbil är inte född ännu. Speciellt 
om burken inte var rengjord på utsidan på fem, sex år. 
                  Kenneth / 500



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

Texas Keps
Grå, röd, svart
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

Basic Softshelljacka
Marin, röd
Herr XS - 3XL
Dam XS - 3XL

Pris:  595 Kr
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Sänd in lösningen på korsordet till: Kenneth Elfström, Kongs-
bergsvägen 4, 432 98 Grimeton senast den 31 mars 2016.  
Pris: 1 st Trisslott. Sänts in av (namn och medlemsnummer):

……………………………………………………………………………………………………. 

KORSORD

Sänd in lösningen på korsordet till: Kenneth Elfström, 
Kongsbergsvägen 4, 432 98 Grimeton senast den 28 februari 2021. 
Pris: 1 st Trisslott. Sänts in av (namn och medlemsnummer):
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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!


