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– 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

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

Redaktionskommitté
199 Pär Bergfoth
500 Kenneth Elfström

Mobiltelefon:
070 – 655 87 50

Vice ordförande AU
1837 Magnus Ödmark
E-post: skydrop57@hotmail.com

070 – 571 08 07

Sekreterare AU
500 Kenneth Elfström
E-post: 500bhc@gmail.com

070 – 557 36 33

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

070 – 693 95 24

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

072 – 858 48 38

Ledamot Webansvarig
1221 Göran Carlsson
E-post: grcarlsson44@gmail.com

070 – 829 85 26

Ledamot Facebookansvarig
1221 Eva Yrne
E-post: eva.yrne@gmail.com

070 – 357 93 03

Ledamot Elmia-ansvarig
1967 Thomas Molander
E-post: utt@hotmail.se

076 – 105 64 94

Ledamot Träffkoordinator
1015 Lennart Bjärud
E-post: lennart.bjarud@gmail.com

070 – 640 99 82

Valberedning
500 Ing-Marie Elfström Glamsjö
1500 Bengt Christiansen
304 Margareta Nimarp

070 – 567 36 33
070 – 554 97 76
073 – 370 03 40

Revisorer
877 Rolf Forsberg
1115 Inger Sjöberg

060 – 15 18 15
070 – 383 95 45

Revisorsuppleant
1699 Ewa Karlsson

070 – 612 25 22

Materialförvaltare
1310 Erik Eriksson

073 – 992 01 30

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

Hej alla medlemmar i Världens
bästa Husbilsklubb

God fortsättning på det NYA året 2021
Nu ska vi blicka framåt. Vi hoppas
på att vi ska kunna träffas lite oftare
framöver efter att vi fått våra sprutor
för Covid-19. Just nu så känns det
tyvärr svårt att planera fullt ut inför
sommaren.
Det har ju varit väldigt många
som utnyttjat sina bilar under juloch nyårshelgerna och det är ju
trevligt. Många av oss har ju några
månader kvar innan bilen ska ut och
möta vårsolen.
Hoppas att samtliga har betalat
in medlemsavgiften till klubben så
vi kan jobba vidare med aktiviteter /
träffar till er alla.
Jag efterlyser förslag från medlemmar på olika trevliga aktiviteter som skulle kunna genomföras.

Sälj en annons

Medlem 1015 Lennart Bjärrud är
klubbens träff- koordinator, så kontakta honom.
Jag skulle också vilja att fler medlemmar lämnar in bild och lite text
från sina resor / utflykter / fina
ställplatser m.m. Fixa en annons till
tidningen. Utgivning av Rullan har
ändrats till februari, april, juni, oktober och december. Deadline för text
är den 20:de månaden före.

Hoppas vi kan träffas
under året.
Torsten 695
Ordförande

En annons i tidningen Rullan kostar kr 1000:- / helsida, kr 500:- / halvsida.
Sälj annonsen, så hjälper Kenneth Elfström / 500, mobil: 070 - 557 36 33
eller e-post: 500bhc@gmail.com , dig med detaljer om utformning m.m.
Som Torsten skrev på sidan 3, efterlyser vi text och bilder från Era resor.
Det behöver inte vara en roman, finns inte plats, utan det räcker med en
halv sida text. Tack på för hand.

Vildmarksvägen över Stekenjokk
Idag, tisdag 26 januari 2021, tittar
vi ut på all snö vi fått (hittills) i norra delen av vårt avlånga land. Längtar till våren när husbilen kommer
fram ur sitt vinteride.
Tänker vi tillbaka på 2020 så
fanns det ett ställe dit alla ville åka
för att se SNÖ: Vildmarksvägen över
Stekenjokk. Så gjorde även vi.
Tillsammas med Christer och
Christina hade vi bestämt att göra
en liten sväng i inlandet på några
dagar.
Lördag den 6/6 2020 skulle vägen över Stekenjokk öppnas, så vi
startade hemifrån på torsdag 4/6
mot Vilhelmina, Kolgårdens Camping. Där låg vi 2 nätter. Bergmans
Fisk besöker vi alltid när vi passerar
Vilhelmina. Där inhandlades bl a
deras egen inlagda sill, torkat renkött mm. Bergmans Fisk ligger i
korsningen E45/Vildmarksvägen.
Lördagmorgon 6/6 drog vi vidare mot Trappstegsforsen. Kom dit
vid 11-tiden. Vi hade tur som hittade
en plats att ställa husbilen. Där hade
fler stannat för en lite mat/fika innan dom fortsatte mot öppningen av
vägen kl 12.00. Vi bestämde att ligga
kvar och ”åka över” på söndag.
Drog iväg på söndagförmiddag.
”Lågt i tak”. När vi närmade oss Stekenjokk låg dimman tät. Såg nästa
ingen skillnad mellan snödriva/
fjäll/himmel. Man fick se upp för

människor (inte renar) på vägen i
dimman. Stannade till vid den STORA snöslungan för fotografering.
Snödrivorna var mycket högre på
Jämtlandssidan.
Enligt väderrapporten så skulle
det bli soligt och varmt på tisdag så
vi körde vidare mot Ankarsvattnet
och Lia´s Ranch. Liten fin camping
en bit från Vildmarksvägen. På vägen dit stannade vi vid Gaustafallet.
Mäktigt att få se det i vinterskrud.
Tisdag vände vi kosan hemåt och
väderrapporten visade sig stämma.
Strålande solsken och varmt. Stannade uppe på Stekenjokk för lunch.
Christer och Christina bestämde sig
för en skidtur.
Vi fortsatte till Fatmomakke kyrkstad för att titta till kåtan som vi har
där. Planera för kommande reparationer. Sedan körde vi mot Vojmåns
Camping vid E45 där vi stannade för
natten. En fin och solig em och kväll.
Lite mygg. Mot Storuman nästa dag.
Körde upp till ”utsikten” i Storuman. Man ser långt därifrån. Enebackens rastplats blev nästa stopp.
Den ligger fint vid Vindelnälven.
Torsdag fortsatte vi längs väg 363
mot kusten. Stannade till vid Mårdselforsen. Eftermiddagsfika blev det
på Cafe Nostalgi i Mårdsele därefter
ställde vi kosan hemåt.
Maj-Lis och Torsten, 695

Har en fråga

Finns det någon som är lite bilkunnig här?
Jag köpte en ny Bürstner husbil med automatväxel.
På dagtid går den, men nattetid fungerar den inte.
Jag lägger i ”D” på dagtid och då rullar den fint framåt och ”N” på nattetid
men då rullar den ingenstans.
Vid ett trafikljus i förmiddags körde en långtradare upp vid sidan om mig.
Den ville jag inte ha framför mig, så jag flyttade spaken till ”R” för racing
och då det blev grönt backade jag in i bilen bakom mig. Nu till min fråga:
Behöver jag en ny växellåda och i så fall vad kostar en sådan ??

ÖLRINGAR

Det har varit lite av en sport för mej att samla på ölringar och aluminiumkoppar från värmeljus som jag har lämnat vidare till de som samlar på
dessa. Det är meningen att de ska vidare till barn där det behövs för där de
skall vara till proteser till skadade barn.
Det är bra om man sparar detta och lämnar det till mej när vi ses. Skall
väl nämna att värmeljuskopparna ska var utan stearin och vekeshållaren i
botten, alltså ren aluminium.
199 Pälle

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 2-2021 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 2-2021 och på hemsidan.

Resan runt Vättern

Jag pratade om att när jag var färdig
med min syn så skulle vi åka runt
Vättern. Det blev runt Öland i stället
och det var Gunn-Britt som körde
då det inte var riktigt som det skulle.
Jag har inte kört bil sedan Midsommar så det var bättre hon körde. Det
är också så att hon håller hastigheten där den ska och vara medan när
jag körde blev det som en biltjuv.
Vi drog mot Öland söndagen den
15 nov. och vi kom över till öa och
fick sova på en rastplats och det gick
bra. (jag hade innan lämnat tillbaka
min CPAP maskin)
Det var Gunn-Britt Hunden Asta
och Jag. Det var ett bra jäng som
äntrade sig i husbilen. Faktiskt den
längsta resan vi gjort med den om
man bortser när vi var i Helsingborg
och begravde min Farbror Calle 102
år.

Vi drog upp på ön för att se Fyren
Långe Erik 1845 och då var det bra
väder på vägen tillbaka stannade vi
i Borgholm där vi låg några nätter.
Vi var i Byxelkrok där vi skulle bo på
ställplatsen men det gick inte för vi
provade vår El ugn och då rök säkringen. Då ringde jag Hamnfogden
som också jobbar som Undersköterska och ha sa att vi kunde stanna
vi info tavlan, och det gjorde vi, det
gick jättebra.

Hamnfogden i Byxelkrok.

Vi åkte söderut och stannade på
Ställplats Ödas by. En plats där det
var rent och fint på toan med både
dusch och toa. Det var också väldigt
trevliga människor.

Efter det tog vi oss till ölands södra udde Longe Jan. Där blåste det så
man nästan for med i vinden. Det
var där jag förlorade min Burstner
keps, tur att jag hade en till i husbilen.
Vi åkte vidare till Kamelfarmen
och det var lite främmande i vår natur. Sedan var vi Löttorp där vi fick
bo på campingen utan att betala.
(De hade inte korten igång) och vi
hade inga kontanter. Vi sov så gott
när det var gratis. Sista nätterna låg
vi i Köpingsvik och det gick bra. Där

var det också rent i dusch o toa och
kostade 300 kronor för 2 nätter med
el.
Vi drog därifrån och landade i
Bockara för lite genomgång av husbilens värmesystem som jag hade
svårt att komma överens med. Jag
frågade om de inte hade en sån bil
som jag ha men med ett Aldesystem, för det kan jag men det finns
ingen Lyseå med det.
P.s. Om man är rädd för smitta
så ska man åka till Öland så här års,
man kan säga att det är stängt överallt. Tur att ställplatserna inte var
smittade för där har vi bott nästan
alla nätter.
Pälle / 199

Nytt hos Bürstner
Först och främst vill jag önska Er alla en god fortsättning och hoppas
Ni är friska och mår bra, i dessa annorlunda tider.
För egen del har det också skett en del organisatoriska förändringar
då man valt att slå ihop EHG Sverige med EHG Nord (Danmark)
av kostnadsskäl. För min egen del betyder det att jag rapporterar till
Danmark istället, så ingen större dramatik kring detta. Jag kommer
som innan vara ansvarig för Bürstner på den Svenska marknaden,
vilket jag är väldigt glad för.
Försäljningsmässigt har året som gått varit bra, och vi har återtagit
3:e platsen i registreringstatistiken för 2020, men givetvis är vi inte
nöjda där, vi ska högre upp!
Marknaden i Europa blomstrar och orderingången är extrem hos
all tillverkare och vi kan redan nu se att vi med största sannolikhet
kommer vara utsålda av årsmodell 2022 redan i början av mars/april
2021, vilket är helt galet och ger oss andra utmaningar så klart. När
jag skriver utsålda så menar jag att produktionen är utsåld, men att
det kommer finnas bilar som återförsäljare bokat upp så klart. Men
med tanke på intresset befarar vi en brist på husbilar till sommaren,
så för Er som går i bytartankar är det hög tid att ta beslut inom kort
om Ni vill ha en bil till sommaren.
Jag har lite planer på en sommaraktivitet för klubbens medlemmar,
men den ber jag att få återkomma till, och dessutom har vi ju förhoppningsvis en fabriksresa att se fram emot. Men just nu är all beroende på Corona situationen till sommaren, så vi får avvakta och se
hur all utvecklar sig.
Fortsatt är hälsa och renlighet viktigast, så ta hand om Er så ses vi
snart!
Med vänlig hälsning
Jörgen Fornander

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.

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.

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