
SENASTE NYTT – för vetgiriga husbilsägare!!!!! 

Det finns många frågor vi har som husbilsägare som vi kanske tror oss vara ensamma om!!! För att få 

upp dem ”på bordet” och hjälpa oss bringa reda i dem har vi till träffen, som vi kallar ”SENASTE NYTT 

– för vetgiriga husbilsägare”, engagerat ett antal experter och entusiaster och där inte någon fråga är 

vare sig fel eller för liten!! Syftet är att vi ska få svar som bygger på kunskap och erfarenheter och 

som är dagsaktuella för just Din fråga!!! Programmet bygger på att även vi som deltagare deltar i 

diskussioner med våra kunskaper och erfarenheter så vi kan få en god belysning av alla frågor.  

Tillsammans ska vi kunna fråga, och få svar, kring husbilskonstruktion, all form av teknik, resor, gör-

det-själv, lagar, skatter, chassiteknik, solceller, batterier och batteriladdning o s v…… 

Expertpanelen består av: 

- Stig Forsberg från Husbilen Test som berättar om allmän teknik, regler och lagar m m. 

- Lars-Erik Brodin från Husbilen Test som med enkla ingrepp modifierat sin husbil. 

- Magnus Niburg, verkmästare från Tumbo Husbilar och Husvagnar. 

- Bror Gustafsson, teknikansvarig, Dethleffsklubben. 

- Moderator, Benny Andersson, Dethleffsklubben. 

Utöver ovanstående avser vi att:  

- Ha några loppisbord där vi som deltagare kan sälja campingprylar som vi inte längre 

använder/har behov av. 

- Kunna ”titta in” i övriga deltagarnas husbilar som har några smarta idéer, installationer, 

förändringar m m som de vill delge oss andra. 

- Umgås och ha en trevlig helg med gemensam middag där respektive deltagare har med sig 

egen mat och dryck. 

Ursprunget/idén till denna träff fick vi genom att vi deltog i en liknande husbilsträff med Motor 

Home Club of Sweden. Jag törs prata för alla deltagarna som åkte från dessa dagar fulla av 

entusiasm, nyvunna kunskaper och väntan på nästa års träff! 

Detaljerat program för dagarna kommer senare till de som anmält sitt deltagande där också 

mailadress anges vart ni kan föranmäla Era frågor. Eventuella frågor kring mötet eller aktuella 

mötesfrågor kan mailas till benny.wivianne.andersson@telia.com  

Datum för träffen: 25—27 maj 2018 med inpassering under eftermiddagen dag 1 och avslutas vid 

lunch sista dagen. 

Plats: Björkenäsgården mellan Odensbacken och Hampetorp, Örebro Län. Vägbeskrivning och 

koordinater återkommer vi till. 

Kostnad: 40:-/person och dygn samt en fast avgift per dygn som ska slås ut på alla närvarande fordon 

och avgörs av hur många anmälda fordon det blir. 

Maximalt antal fordon: 40--45 stycken. Först till kvarn gäller. 

Välkomna med Er anmälan via Dethleffsklubbens hemsida! 
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