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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
070 – 350 46 54

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

Ljusare tider
Nu kan vi se lite ljusare för kommande säsong i och med att vi får
vårt vaccin. Men vi får ju inte gå för
fort fram och slappna av helt.
Våra bilar har fått börja komma fram
ur sin vinterdvala. Gäller för en stor
del av oss som bor i norra Sverige.
Många har ju kunnat använda bilarna hela året.
Som ni ser i rullan så har vi flyttat
fram de träffar som var planerade
nu i maj och juni till senare i år. Vi
väntar på lättnader i Corona restriktionerna.
En nyhet i vårt styrelsearbete är
att vi har haft digitala möten. Vår
målsättning är att vi ska kunna möta

er medlemmar digitalt för div information. Håll koll på eran mail, där
kommer mer information,
Ett annat trevligt inslag är när
medlemmar ringer och mailar till
mig med frågar, kommer med idéer
till verksamheten mm. Hör av er.

Hoppas vi kan träffas
under året.
Torsten 695
Ordförande

Sälj en annons
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.
Vi efterlyser 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.
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Ullareds Bygdegård, den 13-16 maj, är framflyttad. Vi hoppas vi kan
till hösten. Bygdegårdarnas Riksförbund rekommenderar sina lokala bygdegårdar att tills vidare inte hyra ut till fler än 8 personer (fyra
husbilar).
Även träffen i Söderhamn är framflyttad till hösten. Några nya datum för träffarna har vi inte, men håll utkik på hemsidan. Vi lägger
ut det där så fort vi har ett datum.

Borensberg 2021-03-26

Bästa klubbmedlemmar,

tyvärr tvingas vi åter igen att ställa in den planerade och traditionella fabriksresan som skulle genomförts under sommaren.
Detta p.g.a av den rådande situationen med Covid-19 som drabbat
oss alla på olika sätt.
Fabriken är extremt försiktig med besökare då man inte varken vill
eller kan riskera att produktionen stoppas p.g.a smitta. Orderingången är enorm och vi står inför nya utmaningar i att kunna förse
marknaden med nya produkter i den takt de säljs.
Men ge inte upp, vi lovar att göra ett nytt försök till 2022.

Med vänliga hälsningar!
Jörgen Fornander

Varumärkesansvarig Bürstner i Sverige

Nya återförsäljare
Jörgen Fornander jobbar med att få nya återförsäljare av Bürstner husbilar.
Skoklosters Husbilar & Husvagnar i Bålsta, Ivarssons Husbilscenter i Ystad
och TB Bil i Norrköping AB är klara, samt en som skall komplettera södra
västkusten, ej officiellt ännu. Dessa kommer att kompletteras med ytterligare ett par stycken.

Vinnare av korsordet
Vinnare av korsordet i Rullan nr 5-20 blev,
761 Gunnar Andersson, Urshult.
En styck trisslott kommer på posten.

Jag har kört färdigt
Det är inte så att jag har slutat att köra bil, det är bara det att jag får inte
köra vilken bil som helst. Det fick jag ju förut men då hade jag ett större
körkort. Nu har jag fått ett nytt och då är möjligheten att köra stor lastbil
utan släp, borta.
Det gör inget, jag har fått köra tung lastbil sedan 22 november 1983.
Och ska man vara riktigt ärlig så har jag aldrig kört tung lastbil.
Det var ju så att man började röra i behörigheterna i den vevan och då intygade vi på jobbet för varandra att vi hade kört ett år. Då fick vi behörigheten
liksom på köpet, vi intygade åt varandra och så kom det ett körkort med
denna behörigheten på.
Man visste ju inte då hur det skulle bli och det var ingen belastning att
få köra tung lastbil. Det kanske hade varit skoj. Men vi hade fullt upp att
göra med Tryckeriet där vi jobbade så det blev inte aktuellt.
Tryckeriet startades av Rudolf Andersson i november 1917 och det är
igång sedan dess. Det är alltså 104 år nu och man måste säga att det är
väldigt stor skillnad på hur man tar fram trycksakerna nu emot då.
199 Pälle

Tumbo Husvagnar & Husbilar,
ett familjeföretag
Här kommer en intervju med Linnea, koordinator på
Tumbo Husvagnar & Husbilar i Eskilstuna.

Cecilia, Marknadsföring o rekrytering, Jan, VD och Linnea, Koordinator.
Hej Linnea! Vad roligt att du vill ställa upp för en intervju i Rullan.
1. Om du ska beskriva Tumbo Husvagnar & Husbilar med max 5 meningar,
vad säger du då?
Tumbo är ett familjeföretag som, även om vi nu blivit ett stort företag,
värnar om den familjära känslan. Vi har vuxit stadigt de senaste 20 åren,
men det stora lyftet blev när vi flyttade in vår nya anläggning för snart 5
år sedan. Vårt mål är att erbjuda kunderna en komplett lösning för deras
fritidsfordon och vi strävar efter att erbjuda den bästa servicen, oavsett
om det gäller byte av fordon, köp av reservdel, tillbehör eller boka service.

2. Det är mycket som händer på Tumbo just nu, berätta lite om era nya
satsningar.
Ja precis! Vi bygger just nu ut verkstan ytterligare, totalt blir den nu 3000
m2. I den nya delen kommer det vara en egen avdelning för Fiat, en
skadeverkstad för karossarbeten med lackbox samt fler platser för bodels-service. Det blir totalt 20 nya verkstadsplatser utöver de 16 vi har
idag. Även det nya markområdet som vi jobbat med att fylla upp är nu
färdigställd, vi har staket runt hela området och har märkt upp för parkering. Det betyder också att vår ställplats är klar, den är asfalterad och det
finns tillgång till el, vatten och tömning av gråvatten och latrin.

3. Husbilsfolk jämfört med husvagnsfolk - är det någon skillnad?
Tidigare har det varit tydligt vilka kunder som är husbils- respektive husvagns kunder. Äldre par och pensionärer köpte husbil och barnfamiljer
husvagn, så såg det ut fram till för ungefär 5 år sedan. Det stämmer däremot inte alls längre, kundkategorin ser helt annorlunda ut idag. Vi kan
se att vi fått nya kunder som vi inte haft tidigare, bland andra yngre par
som framförallt är intresserade av plåtisar och idag kan barnfamiljer lika
gärna köpa husbil eller plåtis som en husvagn. Skillnaden är hur man vill
resa och campa, hur långt och ofta man tänker åka och hur mycket man
planerar att resa runt väl på plats.

4. Vilka är det nya husbilstrenderna?
Många har säkert uppmärksammat att ”plåtisar” har blivit väldigt vanliga
på vägarna de senaste åren. Något som även vi upplever en stor efterfrågan på, de kommer i många olika modeller och utföranden så det finns
en plåtis för alla! En annan trend är nya varianter på sittgruppen, inte
bara fram där den så kallade ”face to face soffan” kommit tillbaka, utan
även bak. Där var bland andra Bürstner tidiga med att ha flera modeller
med ”lounge” sittgrupp. De är fortfarande relativt nya modeller men för
varje år som går säljer vi fler av lounge-modellerna.

5. Varför är Tumbo värt ett besök om man har vägarna förbi?
Vår önskan är att Tumbo alltid ska vara en upplevelse, oavsett om det är
första besöket eller en återkommande kund. Vi strävar därför efter att
ständigt förnya oss och vårt sortiment, att erbjuda nya produkter och varumärken både när det gäller tillbehör och fordon. Att komma till Tumbo
ska vara lika trevligt oavsett om vi är utflyktsmålet eller ett stopp på vägen!
Tack Linnea för intervjun, och lycka till med framtidssatsningarna!
// Thomas Molander

Den digitala husbilsvärlden!
Efter att ha hyrt husbil under många
år kom vi fram till att ska vi ha en
egen bil måste bli en med lite mer
utrymme. Att köpa en husbil att
bara använda någon sommarmånad
var inte aktuellt utan skulle vi ha en
egen måste den gå att använda, om
inte på vintern så i alla fall ganska
stor del av året. Som egen företagare med verksamhet som till stor
del kan utföras via dator och telefon
kände vi att en egen husbil måste ha
utrymme både för fritid och arbete.
När då en välutrustad och mycket välskött Bürstner i810 låg ute på
blocket visste vi att vi hittat rätt.

söder kors å tvärs med kundmöten,
utflykter, besök hos släkt å vänner
börjar vi känna vår Busbil som våra
barnbarn ”döpt” den till. Att dela
erfarenheter med andra likasinnade i fysiska möten och ”på nätet”
har också varit till stor hjälp MEN
så kommer ett virus och ändrar på
det mesta! Alla planerade resor för
att vidga vyerna med busbilen utanför landet blev inställda. Jobbmässigt blev alla fysiska kundmöten
omvandlade till sk digitala möten.
Zoom, teams, skype, mm och umgänget med familj fick bli via facetime.

Efter nu snart tre år med ”kontoret på fickan”, jobb- och fritidsresor
från Riksgränsen i norr till Kivik i

Under senare år har jag även
haft den äran att få dela med mig av
mina erfarenheter av datorer, smar-

Övre raden fr. vänster; Thomas Molander 1967, Håkan Dahlberg 2338, Kenneth
Elfström 500 och Lennart Bjärud 1015. Mellanraden; Eva Yrne 1221, Göran Carlsson 1221, Torsten Lindberg 695 och Erik Eriksson 1310. Nedre raden; Roger Jacobsson 1217, Magnus Ödmark 1837 och Marianne Schewenius 466.

ta telefoner och allt vad som idag är
både bra å viktigt att kunna via seminarier liknande Seniorsurfarna anordnade av Studieförbundet Vuxenskolan. Ett mycket givande uppdrag
med många mycket tacksamma deltagare.
Som ägare av en Bürstner husbil
är jag självklart medlem i klubben
för oss Bürstnerägare och för en tid
sedan kontaktade jag styrelsen å frågade hur man i klubben använder
det digitala…! Precis som på Studieförbundet Vuxenskolan visade det
sig att intresset var stort men lite
si å så med kunnandet. Min invit
att testa ett möte via zoom mottogs
tacksamt och ett första zoom-möte
med ordförande ledde till att fler i
styrelsen bjöds in till ett AU-möte.
Entusiasmen gick inte att ta miste på så ”på stående fot” beslöts att
kommande styrelsemöte skulle bli
digitalt, alla 10 styrelsemedlemmar
bjöds in och för en vecka sedan genomfördes mötet. Torsten i Umeå,
Lennart i Vikingstad, Kenneth i Varberg, Eva i Kalmar, Erik, Marianne……., alla satt med i mötet, oavsett

”verktyg”, dator, padda telefon såg
och hörde vi varandra. Inget går upp
emot ett fysiskt möte men kommentarerna var att detta är ett lyft, hur
kan vi utveckla det?
Tankarna går ju till det egna
husbilsägandet och när frågor dyker upp. Träffar man andra Bürstner-ägare hör man med dom, man
kollar på nätet eller svänger in till en
kunnig återförsäljare. Skulle man
kanske kunna ordna digitala Bürstner-träffar, bjuda in en tekniker som
svarar på frågor, får kolla på senaste
modellen som visas hos Tumbo i Eskilstuna. Klart man kan! Uppdraget
går till Thomas Molander att i samråd med undertecknad ta detta från
ord till handling så håll koll på hemsidan www.burstnerhusbilsclub.se,
inom kort kommer inbjudan till ett
första digitalt event. Deltagarantalet
kommer att vara begränsat så ”först
till kvarn” gäller.
Ha en bra husbils-vår och sommar
på det.
Hälsningar 2338/Håkan Dahlberg

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

www.burstnerhusbilsclub.se

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

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

