
Bürstner  Husbils  Club  inbjuder  till  Idé-  och Teknikträff  den 
 26 - 29 maj  2022,  Kristi Himmelfärdshelgen,  i  Ullareds  Bygdegård. 

Deltagarantalet är begränsat till 50 bilar. Först till kvarn ……. 
Tyvärr har det blivit en del ändringar, dom tillhandahåller ingen el, men vi 
försöker lösa det. Dessutom har en däckleverantör hoppat av i sista stund, så 
det blir inte så mycket teknik.  
Pris per person; kr 300:-, betalas senast den 8 maj till swish 123 290 45 97 
eller bankgiro 564 - 8308. Medtag en vinst till lotteriet, värd c:a 50:- per bil. 
När vi äter i bygdegården, behöver ni inte ta med porslin och bestick. 
Anmälan, senast den 8 maj, och frågor om träffen, kontakta 500 Kenneth 
Elfström 070 - 557 36 33 eller 500bhc@gmail.com. Anmälan är ej komplett 
förrän avgiften är betald. 
Arrangörer: 500 Kenneth o Ing-Marie och 1569 Bjarne o Gunilla. 

Preliminärt program: (Alla tider är cirkatider och kan justeras under dagen). 

Torsdag 26/5 16.00-  Inkörning. OBS, EJ TIDIGARE. Kommer  
      ni tidigare för ni vänta på Gekås ställplats. 
   19.00-  Egen kvällsmat i bygdegården 
Fredag 27/5 07.00-15.00 Fria aktiviteter. Tips, gå till Gekås, 600 m. 
   09.15-  Studiebesök på Gekås (grupp 1) 
   11.15-  Studiebesök på Gekås (grupp 2) 
   15.00 -18.00 Loppis. Sälj något ni inte behöver. 
   19.00-  Egen kvällsmat i bygdegården.    
      Underhållning av Christer Borg. 
Lördag 28/5 10.00   Tipspromenad, kolbullar med lingondricka. 
   12.00-  Nya tillbehör till din Bürstner husbil. 
   19.00-  Egen mat i bygdegården. Underhållning   
      med C Borg och hans musikklass. 
Söndag 29/5 11.00   Förmiddagskaffe och prisutdelning 
   12.00   Träffen avslutas. Kör försiktigt. 

Bürstner Husbils Club 
Välkomna ! 

mailto:500bhc@gmail.com


T Ä V L I N G 

Till er som anmäler er till träffen i Ullared den 26-29 maj 2022. 

 Den som har med sig flest ”ölringar” till träffen i 
Ullared vinner ett hemligt pris. Är det många som har 
med sig, kan det bli fler priser. 

 En del i klubben samlar in ”ölringar” och 
skickar dom till Thailand där de smälts ner och de 
gör delar till proteser till barn. 

Hjälp oss hjälpa! 

………………………………………………………………………………………… 

Ullareds Bygdegård 
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