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Hej alla medlemmar i Världens 
bästa Husbilsklubb

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 070 – 350 46 54

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

Vi väntar fortfarande på besked om 
Elmia blir av….. 
Presstopp! Fick just besked om att El-
mia är uppskjutet till nästa år. Det blir 
ingen mässa 2021.

Däremot så hoppas jag att vi kan ge-
nomföra några av klubbens träffar. 
Det ser lovande ut just nu. Sensom-
marträffen i Söderhamn blir den 6-8 
augusti med manöverkörning för per-
sonen som brukar sitta i passagerar-
sätet och klubbmästerskap, 5-kamp. 
Men Ullaredsträffen som skulle varit 
den 13-16 maj har vi inte hittat något 
nytt datum som passar. Vad som hän-
der kommer att meddelas på vår hem-
sida samt via mail. 

Styrelsen träffades på ett fysiskt möte 
den 10-12 juni på Stegeborgs ställplats 
utanför Söderköping. Ett sammandrag 
därifrån kommer på hemsidan och via 
mail. 

Årsmötet blir hos Tumbo Husvagn & 
Husbilar, Kvicksund, helgen den 3-5 
september 2021, då även Bürstner pre-
senterar sina nya modeller. 

Hoppas att samtliga får en trevlig 
sommar i år.

Ordförande  / Torsten 695

Nu närmar vi oss sommarmånaderna med stormsteg och vi hoppas att som-
maren blir bättre än förra året, nu när så många av oss medlemmar har blivit 
vaccinerade. 

KÖRÖVNINGSHELG
6-8 augusti på Söderhamns flygfält. På söndag, klubbmästerskap, 
femkamp. Se inbjudan på hemsidan.

Arr. 1310 Eriksson och 1844 Gisselson.



ÅRSMÖTE
Bürstner Husbils Club har årsmöte, söndagen de 5 september 2021
klockan 10.00 hos Tumbo Husvagnar & Husbilar, Kvicksund.
Vi träffas den 3-5 september, då förhoppningsvis Tumbo har fått hem nya
modeller av Bürstner husbilar. Det kommer mer information på BHC:s 
hemsida.

Bürstner Husbils Club
styrelsen

Ställplats  Bananpannkakan
 Ja, det låter konstigt och den är ovanlig. Vi var några Bürstnerbilar som 
var där en helg i slutet av maj. Det finns 18 platser, alla med el. När man 
checkat in kommer värden med en påse med två ägg och en banan. Äggen 
kommer från frigående höns som går runt på hela ställplatsen. Receptet är 
enkelt, Mosa bananen och tillsätt äggen och vispa om. Stek, helst i smör, på 
svag värme. - Det godaste jag ätit på länge, sa en av gästerna. 
 Här finns allt en ställplats skall ha plus mycket, mycket mer. Fräscha toa-
letter och duschar. Ismaskin, - Om någon vill ha kall mjölk till frukost, som 
värden sade. Latrintömning, färskvatten och tvättmaskin. Stor samlingslo-
kal, pool (endast på sommaren) med soldäck, grillplats samt en damm med 
guldfiskar. Cirka 2 km från ställplatsen ligger en gårdsbutik, Flädergården 
i Täppeshusen, som säljer viltkött, kaninkött och köttprodukter från Lin-
derödsgrisar m.m. Bara detta värt ett besök. 
 Ställplatsen ligger cirka en mil från Höganäs och adressen är Oceanen 
304, 260 40 Viken. Åldersgräns ca 40-99 år och kostar kr 185:-/dygn. Den 
har blivit mycket populär så det är bäst att ringa och boka plats innan ni kör 
dit, telefon 070 - 586 52 31. Öppet året runt. Uppskattad av hundägare till 
påsk och nyår. Ni kan läsa mer på deras Facebook-sida.

Kenneth o Ing-Marie / 500 

Foto, från Bananpannkakans facebook-sida. 

DIESELPRISER  I  EUROPA
 Tyska motororganisationen ADAC har jämfört priset på drivmedel i 
respektive land. Sverige och Schweiz är överlägset dyrast, 1:61 (euro)/l. 
Billigast är Andorra med 1.01/liter. Sverige, Slovenien, Storbritannien och 
Schweiz är de enda länderna som diesel är dyrare än bensin. 

 Tidningen Husbil & Husvagn har tagit del av undersökningen och här 
följer en lista på priserna, i euro, på diesel och bensin i de vanligaste eu-
ropeiska länderna: 

Andorra 1.01 / 1.17 Nederländerna 1.40 / 1.79

Bulgarien 1.02 / 1.04 Frankrike 1.41 / 1.54

Spanien 1.08 / 1.17 Finland 1.41 / 1.60

Polen 1.14 / 1.16 Danmark 1.48 / 1.71

Luxemburg 1.18 / 1.30 Italien 1.49 / 1.63

Österrike 1.19 / 1.25 Storbritannien 1.51 / 1.47

Portugal 1.25 / 1.45 Norge 1.52 / 1.70

Tyskland 1.33 / 1.51 Schweiz 1.61 / 1.52

Belgien 1.33 / 1.35 Sverige 1.61 / 1.57



VALBORG i Skänninge
 Anledningen till att jag hittade till ställplatsen var att jag från början så var 
134 Rolle o Maud var där. Jag var där ofta och träffade dom. Maud hjälpte till 
och städade stugorna  och Rolle hade sitt att sköta. De sa att de saknade Rolle 
o Maud, men nu var det den nya tiden och jag och 1500 Mona och Bengt 
var där och de tyckte att det var en fin ställplats och människor som bjuder 
på sej själva. Man kanske också ska meddela att det håller på att byggas en 
Paddelbana som man kanske kan utnytja.

 Det blev att fira Valborg i Skänninge tillsammans med 1500 Mona o 
Bengt. Vädret var bra men det blåste ganska mycket. Det blev ju inte någon 
eld i år heller men det blev i alla fall det blev valborg. Vi kom dit på fredagen 
och stannade till söndagen. Det var Mona som bjöd mat och det var gott. Vi 
hade det riktigt bra på Gården som vi bodde på heter Gripenberg och där är 
det en fin gårdsbutik och det är en ställplats där man bor 200 kronor med el 
per natt och det är faktiskt fint där på slätten där jordgubbarna är mogna när 
de ska vara det. Men det är en massa saker i butiken så det är befogat att ta 
sej dit. Där finns stugor att hyra om man inte har sitt bohag med sej.

199Pälle



Resan runt Vättern och Vänern
 Vi, Gun-Britt och jag, började köra runt Vättern och det gick ju sisådär. 
Hade skaffat en ställplatsskrift. Det var ju bra, men det var gott om camping-
ar och inte så många ställplatser i den. Färden gick åt rätt håll, alltså som 
man rör i en gryta. Passerade Gränna på gamla Riksettan. Kvartade över vid 
Vida Vättern som inte är igång längre och vidare upp mot Askersund. Var 
i Karlborg och gjorde ett besök inne på försvarsanläggningen, som det tog 
hundra år att bygga. Återvände hem efter att ha passerat Falköping. 
 Runt Vänern är ju lite längre. Det var svårt att hitta ställplatser även där, 
men det gick bättre. Vi åkte från Eksjö till Brålanda. Där fanns det tre tele-
fonnummer att ringa men ingen svarade, så vi slapp betala. De hade inte 
öppnat för säsongen. Efter Brålanda blev det ”en kopp kaffe i Säffle” innan 
vi kom till Selma Lagerlöfs Mårbacka. I Karlstad hittade vi ingen ställplats, 
så nästa stopp blev Kristinehamn, på en jättemysig ställplats vid Vänern. Där 
stannade vi tre dagar. Fin plats och en liten fin stad. Fortsatte ner mot Sjö-
torp och Göta kanal. Stannade till i Lidköping och Vänersborg innan hemre-
san mot Eksjö.

199Pälle



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

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

www.burstnerhusbilsclub.se



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 

Nu i lager!


