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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

Mobiltelefon:
070 – 655 87 50

Vice ordförande AU
2300 Ola Käll
E-post: ola@brandakedemin.se

070 – 414 10 80

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

070 – 640 99 82

Ledamot Medlemsregister / Facebook
1221 Eva Yrne
E-post: eva.yrne@gmail.com

070 – 357 93 03

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

070 – 829 85 26

Ledamot Materialförvaltare
1310 Erik Eriksson
E-post: eebobbo@gmail.com

073 – 992 01 30

Ledamot Digitala medlemsträffar
2338 Håkan Dahlberg
E-post: mail@mrhakan.se

070 – 312 03 36

Revisorer
877 Rolf Forsberg
1115 Inger Sjöberg

070 – 344 99 91
070 – 224 49 85

Revisorsuppleant
1699 Ewa Karlsson

070 – 612 25 22

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

070 – 554 97 76
070 – 350 46 54
070 – 567 36 33

199 Pär Bergfoth
500 Kenneth Elfström

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

Hej alla medlemmar, jag heter Ola Käll och är ny i styrelsen. Bor i Gävle med
fru och hund. Kommer från en bilfamilj i Östhammar.
Har provat på sommarstuga och
båt men har kommit fram till att åka
husbil är det som passar oss allra
bäst. Började vårt campingliv med
husvagn (det blev 2 st). En av mina
bröder började sälja husbilar och då
fick vi låna en bil som innebar att vi
till slut blev med egen husbil. Vi har
åkt runt i Sverige och Europa under sex år nu. Tyskland är ett land vi
gillar bl.a. för den ordning och reda
som kännetecknar ställplatser samt
att det finns oändligt mycket att se
och göra där.
Vi är inne på vår tredje husbil nu och
att det blev en Bürstner beror på att
min brorson tog över husbilsförsäljningen och började sälja Bürstner. Vi
är helnöjda med bilen och ser fram
emot att åka på träffar och delta i styrelsearbetet.

Har nu varit med på mitt första styrelsemöte och det var mycket trevligt
och givande. Vi pratade framför allt
om de kommande aktiviteterna som
ser ut att kunna genomföras nu när
coronarestriktionerna lättar.
Planeringen inför 2022 omfattar i
dagsläget fyra träffar. Ullaredsträffen
i maj, Norrlandsträffen i juni (runt
Ö-vik), Karlskronaträffen i augusti
och sist med inte minst jubileumsträffen i september på Rommetravet i
Borlänge. Se till att hålla utkik på klubbens hemsida, för där kommer det att
läggas ut information om alla träffarna.
Ni som fortsätter att köra husbil i
höstmörkret, ta det försiktigt och håll
avstånden.

Ola Käll, vice ordförande

Stig o Anette Högberg årets klubbmästare
Grattis! Överlägsna segrare. 283 Stig och Anette Högberg från Vintrosa blev,
vid klubbmästerskapet i Söderhamn den 8 augusti, årets klubbmästare.
Här får Stig och Anette Högberg
vandringspriset av klubbens ordförande Torsten Lindberg. De
samlade ihop 70 poäng mot följande som kom upp till 50 poäng.
Det var flera med delade placering så de fick kasta pil om andra
och tredjeplaceringen. Tvåa kom
1221 Eva Yrne och Göran Carlsson och på tredje plats kom 434
Tord och Marga-reta Sjöberg.

Styrelsen, som valdes vid årsmötet den 5 september 2021.

Från vänster: Ola Käll, Kenneth Elfström, Eva Yrne, Erik Eriksson, Torsten
Lindberg, Lennart Bjärud, Marianne Schewenius och Göran Carlsson.
Saknas på bilden, Håkan Dahlberg.

Nya i styrelsen
Erik Eriksson, 1310, Säter. Materialfövaltare och
jobbar, tillsammans med Magnus Ödmark,
1837, med klubbens 25-årsjubileum på Romme
Trav-bana i september 2022.

Ola Käll, 2300, Gävle. Vice ordförande. Vi är
inne på vår tredje husbil nu och att det blev en
Bürstner beror på att min brorson tog över husbilsförsälj-ningen i Östhammar. Vi är helnöjda
med bilen och ser fram emot att åka på träffar
och delta i styrel-searbetet.

Håkan Dahlberg, 2338, Västerås. Webinator eller
(på svenska) ansvarig för digitala medlemsträffar. Kommer att ha olika seminarier för medlemmar på datorn hur man sköter sin Bürstner
husbil. Allt från åtgärder före första resan på
våren till sista resan och vinterförvaring.

Sensommarträffen med klubbmästerskap
i Söderhamn den 6-8 augusti
Arrangörerna av sensommarträffen,
1310 Erik Eriksson och 1844 Urban
Gisselson med respektive Ann och
Karin gjorde en mycket lyckad träff.
Den före detta bilskoleläraren Erik
hade ordnat körövning för de som
brukar sitta i passagerarstolen.
Oftast damer och nästan alla tog
tillfället i akt och körde zick zack
mellan koner och andra övningar.
Och den gamle konditorn Urban på
TW:s konditori i Söderhamn skötte fikabrödet (gôrgott) och maten, naturligtvis tillsammans med frun Karin.

Ovan; Cirka hälften av bilarna på Flygstaden, Söderhamn.
Nedan; Kö till körövningen, där nästan alla damer ville prova på husbils-körning. De ville vara ifred så något närmare foto fick vi inte ta. ”-Det var länge
sedan jag hade så här roligt”, sa en av deltagarna.

Nya medlemmar
Vid sensommarträffen i Söderhamn den 6-8 augusti var det 20 nya medlemmar på plats…..

…. och vid årsmötet i Tumbo den 3-5 september kom 21 nya medlemmar.

Välkomna till Bürstner Husbils Club, av många kallad ”Världens bästa
husbilsklubb”.
Foto: Ing-Marie Elfström Glamsjö / 500
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spontanträff. Hör gärna av er till träffkoordinatorn, Lennart Bjärud, 1015, så
den inte kolliderar med någon annan aktivitet.

Vindkraft
Vissa Bürstner husbilar har gått
från solceller till vind-kraftverk på
grund av att solen ofta lyser med sin
från-varo men vinden sinar så gott
som aldrig.
På bilden är det Lennart och
Yvonne Bjärud 1015 som parkerat
sin Ixeo T740 vid Lövstavikens ställplats i Falkenberg.
Den påpasslige foto-grafen Lars
Pettersson 2194 stod på samma
ställplats och förevigade en unik
bild på vad som troligen är världens
första vindkraftsdrivna husbil. Något att tipsa fabriken om.
Detta är fake news.

Foto, Lars Pettersson, 2194

Vår norrlandsresa 6 juli 2021
Det var 1500 Mona o Bengt och Gun-Britt o jag. Bengt som bl.a. har varit
busschaufför hade lagt upp resan för oss andra och Gun-Britt körde vår husbil hela vägen. Det var en mycket fin resa som Bengt hade lagt upp, med
mycket att se och titta på. Vi var långt över trädgränsen. Där träffade vi vår
ordförande Totte med fru och barn.
Dag 1. Start tumbo ställplats Eskilstuna -Västerås -Sala -Karlfeltsgården
-Avesta-Storvik-Rosenlövs tryckerimuseum-Ockelbo.
Dag 2. Vii trädgårdar. Dag 3. Ockelbo-Järvsö Stenegåden- Ånge. Dag 4.
Ånge-Östersnd-Frösön-Frösö kyrka och utsikten mot Oviksfjällen samt Vilhelm Petterson Bergers grav-Stömsund. Dag 5. Stömsund-Hellingsåfallet
- Gäddede-Stora Blåsjön-Ankarvattnet-Gaustafallet-Stekenjokkplatån där vi
oväntat mötte Torsten med fru det var en trevlig överraskning-Klimpfjäll-Fatmomakke. Dag 6. Fatmomakke-Trappstegsforsen-Stalons utkiksplats- Näcken i Bäcken-Kålgårdens camping Vilhelmina. Dag 7. Vilodag i Vilhelmina.

Dag 8. Vilhelmina-Solefteå. Dag 9. Solefteå-Utanede och Thailänska paviljongen-Döda fallet-Östersund-Brunflo-Svenstavik-Rätan. Dag 10. RätanMora-Nusnäs och tittade på dalahästtillverkningen. Dag 11. Nusnäs-Rättvik-Falun-Hedemora-Silvköparns camping vid Sala. Dag 12. Sala-Eskilstuna
Tumbo ställplats. Dag 13. TACK och FARVÄL sa vi till varandra för en underbar och trevlig resa.
199 och 1500

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

www.burstnerhusbilsclub.se

VI FÖRVERKLIGAR DINA DRÖMMAR

Bo bättre – res bekvämare.
Nya Elegance väntar på dig!

Lyx och komfort för dig med högt ställda krav
Den som bestämmer sig för en Elegance gör ett val. För boende, komfort och spaciösa utrymmen. Elegance
ger dig utrymme och möjligheter att bibehålla din invanda livsstil även på din resa. Med mycket kärlek till
detaljer har en husbil skapats som du alltid känner dig hemma i. Den helintegrerade husbilen är i kungaklassen
bland husbilar och är en av våra mest populära husbilar i Sverige. Kliv in och låt dig inspereras - det är lätt att
förstå varför!

Degernäs 265, Umeå | 090-10 99 50 | fritidsmetropolen.se

