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dsträffen
Planeringen inför Ullare
t.
i maj 2021 pågår för full

– Ta det lugnt på vägarna! –

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.

E-post styrelsen
burstnerhusbilsclub@gmail.com

IT Support
Mejla Göran:
burstnerhusbilsclub@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” och följ instruktionerna.

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
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Hej alla medlemmar i Världens
bästa Husbilsklubb

Vi uppskattar om fler vill skriva
Ja, då närmare vi oss jul- och nyårsfirande på detta Coronaår 2020. lite om vad ni har varit med om, reKommande högtider blir inte som sor, recept, historier, tips – allt som
”vanligt” för många av oss. Många kan göra våran medlemstidning roav oss får ställa in oss på att fira detta lig att läsa.
hemmavid utan besök av barn, släkt
och vänner men vi kommer att klarar av även detta.
Denna Rullan nr 5 är den sista
för i år. I denna utgåva så finns inbetalningsavin för medlemsavgiften
2021. Det är ju några som har blivit 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 sommaren 2021 kommer att se ut med
Corona så kommer samtliga planerade träffar att kallas för SpontanGod Jul och Gott Nytt År
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Bürstner Elegance 2021
Upplev flaggskeppet i Bürstners sortiment hos oss. Helt nya Elegance är byggd med det berömda 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.

Inkommer under
nov till oss!!

Säkra semestern på hemmaplan!
Fritidsmetropolen.se - 360graders visning av fordon

Degernäs 265, Umeå | 090-10 99 50 | fritidsmetropolen.se | Mellan E4 och E12 strax söder om Umeå
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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 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 på flygstaden i
Söderhamn den 4 - 6 juni 2021.
HUSBILS CLUB

FLYGSTADEN, SÖDERHAMN. FOTO: FLYGSTADEN.SE

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.
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ClubCollection
Basic Polar Fleece Vest
Marin
S - 3XL
Pris:

250 Kr

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

595 Kr

Hardy Vindjacka
Grå, röd
S - 3XL

Poncho
Marin
One Size
Pris:

Pris:

180 Kr

450 Kr

Premium Active
Funktions T-shirt
Lincoln Pike

Marin, röd eller grå
S - 6XL
Pris:

250 Kr

Marin
Herr S - 3XL
Dam S - XXL
Pris:

180 Kr

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

80 Kr

Luva Saco
Marin
One Size
Pris:

95 Kr

Texas Keps

Grå, röd, svart
One Size
Pris:

BESTÄLLNING
Beställ via mail till
torsten@lindberg.pp.se
Ni som ej har tillgång till mail
RING: 070-655 87 50

95 Kr
Vid beställning ange

vara, antal, färg
och storlek

Glöm inte att ange ditt
MEDLEMSNUMMER

Laptop Bag
För laptop
upp till 15”
Pris:

450 Kr

Leverans

I mailet ange om ni vill få
varorna skickade hem eller
om ni vill hämta ut dom på
någon träff.
OBS Vid hemleverans tillkommer
postens avgifter

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

KORSORD
FÖRSÄMRAS
MED ÅREN

KÄNSEL SPRÖTET
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.
UPP
GÖRS
FYND
PÅ

KOM I
VERB FORM
MITT I
VINET
SÅR MINNE

DJUR
I
OST

HOLME
VAK

MARS,
APRIL o
MAJ

ANDRÉES
BALLONG
.
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…………………………………………………………………………………………………….

564-8308

Bürstner Husbils Club

Så glöm därför inte att sätta in 300 kronor på vårt Bankgiro 564-8308,
eller Swish 123 290 45 97. Ange ditt medlemsnummer och namn.

De som blivit medlemmar och betalt medlemsavgift fr o m 1 september 2020 ska inte betala igen.

Nu har du sista Rullan för i år i din hand. Det är också den sista du får om du inte betalar medlemsavgiften
senast 15 januari 2021. Du får heller inte åtkomst till vår Hemsida om inte medlemsavgiften är betald.

MEDLEMSAVGIFT för 2021

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!

ss
Välkommen till o

!

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)

