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KORPENS ÖGA
PÅ  HÄSTRYGG GENOM FJÄLLEN

TEMA: 
SLOW 
TRAVEL

CAROLA
RESER LÅNGSAMT

MARKOOLIO
DRAR TILL VÄSTKUSTEN

MODELLÅRET 2021
HUSVAGN & HUSBIL

Tävling!



SUN I BOX STAR
SKY TI PLATINUM SELECTION SPORT SILVER SELECTION SÜDWIND 60 YEAR

SCANDINAVIAN SELECTION

Importör: Finansieringspartner

JUST NU 15 000 KR I VALFRIA TILLBEHÖR 
Gäller vid beställning av en ny husvagn (2021) Giltigt t.o.m. den 4/10 2020.

JUST NU 30 000 KR I VALFRIA TILLBEHÖR 
Gäller vid beställning av en ny husbil (2021) Giltigt t.o.m. den 4/10 2020.

Knaus fyller 60 år!
Ta del av många fina 

jubileumsmodeller som 
inte kommer igen!

Upplev Knaus fantastiska nyheter redan idag! Just nu pågår 
premiärvisningar runt om i landet hos våra återförsäljare. 

Skanna QR-koden och hitta ditt nästa drömfordon.

Frontkök,
 barnkam

mare, 

enkelsän
gar eller

 dubbels
äng? 

Knaus Sü
dwind finn

s i hela 

16 planlösn
ingar!

För mer information om Knaus nyheter 2021 samt för att hitta 
din närmaste återförsäljare, besök premiärvisning.se/knaus



UPPTÄCK FORSBERGS 
Störst utbud • Välsorterade tillbehörsbutiker • Förmånlig finansiering

 Välkommen in på ett av våra center! 
Hyssna • Bjuv • Stockholm • Borlänge • Linköping • Karlstad • Kalmar

forsbergsfritidscenter.se
 

Noll meter
till allt
Friheten att alltid kunna rulla vidare till nästa upplevelse. 
Det är den friheten vi älskar, och kanske är det därför vi 
har blivit störst i Sverige på husbilar. Så glöm allt krångel 
med bagageregler, hotell och andra mellanhänder.  
Kom och prova på friheten hos oss.

DRÖM • MÖJLIGHET • VERKLIGHET

Pilote återförsäljare 
från norr till söder

HUDIKSVALL 
Biltjänst AB
Larsvägen 6, Hudiksvall
0650-222 22
biltjanstab.se

BÅLSTA 
Skoklosters husbilar 
& husvagnar AB
Mjödvägen 3, Bålsta
0171-59 499
skoklosters.se

KARLSTAD 
Husvagnspoolen i Värmland AB
Skraggevägen 8, Hammarö
054-52 46 66
husvagnspoolen.se

LINKÖPING 
Bossings Fritidscenter
Jägarvallsvägen 7, Linköping
013-36 20 90
bossings.se

STENUNGSUND 
Finbil, Västkustens husbilscenter
Jörlanda Berg 306, Spekeröd
0303-196 00
finbil.se

JÖNKÖPING 
Din husbil i Jönköping AB
Herkulesvägen 25, Jönköping
036-44 000 43
dinhusbil.nu

BORÅS 
Mobilen AB
Gånghestersvägen 129, Borås
033-104 880
mobilen.eu

VÄXJÖ
MASKINCENTRUM AB
RÅDJURSVÄGEN 15, 352 45 VÄXJÖ
072 - 525 22 10
MASKINCENTRUM-BOCKARA.SE

BOCKARA/OSKARSHAMN
MAskincentrum AB
Stora vägen 62C, Bockara
0491-522 10
maskincentrum-bockara.se

KRISTIAnSTAD 
Husvagnsreserven AB
Sävvägen 10, Kristianstad
044-24 56 90
husvagnsreserven.se

husbil2021.se

Enklare kan det inte bli
Vi firar att vi sålt över 3000 nya Pilote genom att erbjuda er

READY2GO – 2021 

Agent: Lars Jarlerud, Euro Caravan | pilote@jarlerud.se | www.pilote-husbil.se

Priserna är så tilltalande att vi med hänsyn till våra 
konkurrenter inte visar dom här i annonsen.
Kontakta din närmaste återförsäljare för prisinformation

CHASSI OCH MOTOR
160 hk automatlåda

Helintegrerade GALAXY P 740 Evidence
16" aluminiumfälgar
4,4 tons chassi

Halvintegrerade PACIFIC P 740 Evidence                                                                                  
CHASSI OCH MOTOR
140 hk automatlåda

16" aluminiumfälgar
3,5/3,65 tons chassi 

LUX CHASSI PAKET
Ratt och växelspak i läder
Aluminiumklädd instrumentbräda
Ratt med radiokontroll
Alu speedometer
Klädsel läderimitation 

MEDIA 8' PAKET
Stereo med 8' skärm och DAB
Apple Car & Android Auto
Backkamera
Högtalare bak och fram
Tillval GPS

COMFORT PAKET
Bodelsdörr med fönster
Centrallåsning
Myggdörr
Mörkläggningsgardiner bildel
Mattsats bildel
Elektriskt fotsteg PACIFIC

VÄRMEPAKET
ALDE vattenburen värme GALAXY
Värmeväxlare och pump GALAXY
Truma luftburen centralvärme 
                    med elpatron PACIFIC



HYMER B-KLASS MASTERLINE 890.
Det finns många husbilar, men ingen lika enastående som den nya HYMER B-Klass MasterLine. 
Flaggskeppsmodellen är baserad på det unika HYMER SLC-chassit med Mercedes Sprinter.   
Nu finns nya HYMER B-ML I 890 i Sverige hos flertalet av våra återförsäljare. Den ärver  
internationellt prisade egenskaper från sitt storsäljande syskon HYMER B-ML I 880.  
Upplev ikonisk design, kompromisslös teknik och unik komfort hos din lokala  
HYMER-återförsäljare eller på: www.hymer.se
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Skanna QR-koden, boka tid och upplev Sunlight Adventure Edition! Adventure Editions är 

utvecklade för upplevelsenomader, som drivs av att söka efter något nytt. För alla som bär på dröm-

mar, som ska upplevas. Adventure Edition är utrustad med sportig extrautrustning av hög kvalitet 

och en stilren boendemiljö, som är progressiv i sin design, kantig och smidig på samma gång och 

full av energi. Upplev dem hos din återförsäljare. Ett företag i ERWIN HYMER GROUP.

SE_Sunlight-Anzeige-2021-Husvagn_250x350mm.indd   2SE_Sunlight-Anzeige-2021-Husvagn_250x350mm.indd   2 20.08.20   16:4020.08.20   16:40
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Med reservation för ev. 
tryckfel. Läsare som deltar  
i av tidningen anordnade 

tävlingar svarar själv  
för ev. vinstbeskattning.

ANSVARIG UTGIVARE:  
Daniel Andersson

TRYCK:
 Pressgrannar 2020

OMSLAGSFOTO:
Polar

MEDARBETARE:
Elin Liljero Eriksson

Sanna Ohlander
Torbjörn Lagerwall

Beata Hansson
Christer Hellemarck

Thony Kumral
Marcus Andersson

ANNONSER:
Christer Hellemarck

UTGIVARE:  
Tidningsförlaget 
Mediapress AB 

Box 195, 271 24 Ystad 
Tel. 0411-737 80 vx.  

Fax 0411-143 43 
redaktion@mediapress.se
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www.husvagnpavag.se

facebook.com/campingsverige
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MEDLEMSFÖRMÅN
Vi har förmånligt 

erbjudande till alla 

medlemmar i 

Caravan Club of Sweden

www.caravanclub.se

Dekal 
Medlemsförmånspartners
120x70 mm

Dekal 
Partner
80x50 mm
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Visst är den skön, den där känslan att vara på väg! Mot semester, avkoppling och nya upplevelser.  
Fast vilket är viktigast – målet eller vägen dit?

Man hör ofta, särskilt från ekonomiska rådgivare och analytiker, att det är viktigt att sätta mål och ha 
en tydlig plan för att ta sig dit. Det ligger säkert mycket i det. George Harrison sjöng en gång att om 
du inte vet vart du är på väg, så kommer alla vägar att ta dig dit. Å andra sidan tyckte Robban Broberg 
att målet är ingenting – vägen är allt.

Många campare och ägare till fritidsfordon är nog beredda att hålla med båda dessa musikaliska 
filosofer, numera saliga i åminnelse . Vi spenderar mycket tid på vägen och kommer väl egentligen 
aldrig riktigt fram. Det finns alltid nya platser att besöka, nya saker att uppleva och nya bekantskaper 
att stifta. Ibland får vi de bästa upplevelserna när vi avviker från den uttänkta resrutten, medan vi 
ibland kör fullständigt vilse när vi inte håller oss till planen. Vilket i och för sig också kan vara en 
intressant upplevelse. 

Min egen enkla slutsats i frågan, efter lite funderande, blir att så länge man inte reser ifrån något utan 
reser till något – då är det verkligen fantastiskt att vara på väg. 

Låt oss även hoppas att vi är på väg mot en mer normal tillvaro utan restriktioner och riktlinjer om 
avstånd. Det här numret är fullmatat med läsning om modellåret 2021 och är vårt sätt att kompensera 
för den inställda mässan på Elmia. En mässa i pappersform, helt enkelt. 

Så luta dig tillbaka och besök ”montrarna” på våra tidningssidor.  
Vi önskar dig trevlig läsning och en riktigt skön höst!

Daniel Andersson

Målet är ingenting, 
vägen är allt. Eller?

Vildmarksliv och spartanska stugor i all ära men nu är det väl dags att 
växla upp inför nästa vår. Våra handlare står redo att visa dig alla nyheter 
inom husvagn och husbil. Ansök om lånelöfte på ecster.se/camping 

- Tre veckor i sovsäck var 
ju mumma för ryggen.
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Beställ enkelt på nätet och välj vilken återförsäljare du vill hämta din beställning hos. Fraktfritt! 
Våra återförsäljare finns på över 100 orter -bara i Sverige!

Med mer än 11 000 produkter i lager är vi Nordens ledande tillbehörsgrossist inom  
husvagn och husbil. 

www.kamafritid.se

Handla när du vill Handla när du vill 
-var du än är.-var du än är.

Störst i 
Norden

250 x 350 Husvagn på väg Sthlm_ 6221.indd   1250 x 350 Husvagn på väg Sthlm_ 6221.indd   1 2020-02-20   13:332020-02-20   13:33
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Husvagns- och husbilsbrans-
chen fortsätter att gå starkt. 
Statistiken för augusti månad 
visar ett stort plus, troligen 
som ett resultat av somma-
rens ”swemestrande”. 

 ”Swemestrandet” har fortsatt på-
verka husvagns- och husbilsbrans-
chen på ett positivt sätt även under 
augusti - och det gäller både nya och 
begagnade fritidsfordon. 

– Det stora intresse vi sett tolkar vi 
som att detta inte är en övergående 
trend utan att svenskarna även i fram-
tiden kommer att satsa på detta miljö-
vänliga sätt att semestra, säger HRF:s 
ordförande Tomas Haglund. 

Nyfikna nybörjare
I mars såg det dystert ut och många 
befarade en djup kris för branschen. 
Men redan i mitten av april förändra-
des situationen. 

– Många svenskar insåg att det 
inte skulle vara möjligt med utlands-
semester och undersökte alternativ, 
vilket gjorde att vår försäljning tog 
fart rejält. I april sålde vi lika mycket 
som vi normalt gör i juni, säger Ceci-
lia Östling på Tumbo husvagnar och 
husbilar. 

Många kunder har varit första-
gångsköpare och personalen har fått 
svara på otaliga frågor från nyfikna 
nybörjare. Cecilia Östling spår att ma-
joriteten kommer fortsätta att campa. 

– Flera kunder har kommit tillbaka 
och berättat att de är nöjda med sitt 
fordon. 

Rekordsommar
Över hela landet vittnar återförsäljare 
om stark försäljning under sommaren. 

– Vi har haft en rekordsommar, till 
och med bättre än rekordåret 2009. 
När väl restriktionerna för resor inom 
landet togs bort den 13 juni var det 
proppen ur, säger Johnny Lindell, vd 
Vinslövs Fritidscenter och bekräftar 

Regeringen har lagt 
fram ett förslag om att 
minska karenstiden för 
husbilar vid avställning. 

 För att kompensera husbilsä-
gare för effekten av den nya be-
räkningsmodellen för fordons-
beskattning, vilken för vissa har 
resulterat i fordonsskatt på över 
30  000 kronor, föreslår reger-
ingen att karenstiden för husbi-
lar vid avställning minskas från 
15 till fyra dagar. Detta ska gälla 
för husbilar av fordonsår 2018 
eller senare och under husbi-
lens tre första år i trafiken, vilket 
motsvarar tiden som det också 
tas ut ett förhöjt koldioxidbe-
lopp för fordonet. 

Införs i mars nästa år
De nya reglerna väntas införas 
den 1 mars 2021 och beräknas 
enligt regeringen innebära att 
den effektiva fordonsskatten för 
en genomsnittlig husbil kommer 
att bli 2 000–3 500 kronor lägre. 

Regeringen skriver i ett press-
meddelande att bakgrunden till 
förslaget är att husbilar skiljer 
sig från andra lätta fordon efter-
som de används som fritidsfor-
don och inte körs så långt och 
ofta som andra bilar, något som 
regeringen anser ska beaktas i 
skattelagstiftningen. 

Kräver hänsyn till 
husbilens särart
– Det är en framgång, men inte 
riktigt vad vi hoppats på. Utre-
dande Skatteverket hänvisar 
till dels juridiska begränsning-
ar, dels systemtekniska dito 
som försvårar huvudtanken på 
dygnsdebitering som var in-
gångsvärdet från finansdepar-
tementets sida, förklarar Tomas 
Haglund, ordförande HRF.

Branschen har krävt en be-
räkningsmodell för skatten som 
bygger på faktiska tal för hur 
husbilar brukas i Sverige, en 
modell som tar hänsyn till dess 
särart som fordon och hur den 
nyttjas. Enligt myndigheten för 
trafikanalys, TRAFA, körs en 
husbil i snitt 688 mil per år.

– Vi kommer fortsätta driva 
frågan vidare, främst i samta-
len med berörda myndigheter. 
Vi vet sedan tidigare att bonus-
malus ska ses över, här ser vi en 
långsiktig möjlighet att påverka 
villkoren för vår bransch. Vi 
kommer fortsätta lyfta fram och 
påpeka hur bra det mobila livet 
är ur ett miljöperspektiv, det 
vill säga om du ska semestra är 
husvagn och husbil ett betydligt 
mer miljösmart alternativ än 
flyg och båt.

Husvagnsregistreringar 
Under augusti 2020 registrerades 
346 husvagnar. Motsvarande siffra 
2019 var 294 stycken. Hittills under 
2020 betyder det 2915 registrerade 
husvagnar mot 2698 under samma 
period 2019. I procent innebär det-
ta en ökning med drygt 8 procent. 

Husbilsregistreringar 
Augusti månads husbilsregistre-
ringar visar 528 stycken, medan 
det i augusti föregående år regist-
rerades 499 husbilar. Hittills under 
2020 har det registrerats 3127 
husbilar, motsvarande period 2019 
var det 3257 stycken. I procent en 
minskning med 3,99 för år 2020.

Swemester gör 
avtryck i försäljningen

Minskad 
karenstid  
vid avställning

en stor del av kunderna köper för för-
sta gången.

Särskilt bra har husvagnarna gått. 
Håkan Jägmar är försäljningschef för 
Hobby:

– Husvagnar är prisvärda, men 
ändå välutrustade med t ex kök, toa 
och dusch. De är rymliga med upp till 
sju sovplatser och samtidigt smidiga 
att resa med. Det är dessutom en sä-

ker semesterform med avskildhet och 
frisk luft. 

Stor ökning 
Hela 17,7 procent fler husvagnar re-
gistrerades under augusti, jämfört 
med samma period i fjol, och även an-
talet nyregistrerade husbilar visar en 
uppgång – plus 5,8 procent. 

– Att husbilsregistreringarna nu 
ökar tror vi beror på det arbete HRF 
bedrivit genom Husbilskampen, och 
som lett fram till att regeringen pre-
senterat ett förslag på skattelindring 
för husbilar, avslutar Tomas Haglund.

Husvagns- och husbilsanläggningarna har varit välbesökta under sommaren.

Cecilia Östling spår att de nya kunderna i spåren av pandemin, kommer att stanna.

– Vi har haft en rekordsommar, säger 
Johnny Lindell.

Håkan Jägmar menar att husvagn är 
en prisvärd och säker semesterform.

kabehusvagnarhusbilar
Hitta din återförsäljare på kabe.se

Uppgradera till ny KABE 2021?
Vår strävan är att alltid ligga steget före med teknik och komfort utöver det vanliga.  
Med funktioner som höjer livskvalitén var du än befinner dig. Och när du lär känna din  
KABE, med alla dess genomtänkta detaljer, smarta lösningar och bekvämligheter, inser  
du helt och fullt värdet i den genomarbetade designen. 
Alla funktioner, som till exempel isolering, ventilation, värmesystem och fönster, är av högsta 
kvalitet. Ergonomiskt formade soffor, ställbara sängar med spiralmadrass och flexibelt kök 
utan kompromisser är några exempel på komfort du genast upplever. Vi lägger mycket  
arbete på att ständigt utveckla våra husvagnar och husbilar, att alltid ligga i framkant och  
till och med steget före. För att kunna erbjuda dig som KABE-ägare det allra bästa –  
en husvagn eller husbil som håller högsta standard och exklusiv känsla inifrån och ut.

VÄLKOMMEN IN TILL DIN  
KABE-ÅTERFÖRSÄLJARE  

SÅ BERÄTTAR VI MER!

Kabe_250x350 mm_Husvagn på väg-sept.indd   1Kabe_250x350 mm_Husvagn på väg-sept.indd   1 2020-09-14   15:44:382020-09-14   15:44:38
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 — I början var det nattsvart, säger Catrin Sö-
rensson, ordförande för Camping Öland och vd 
för Saxnäs camping i mitten av samma ö. 

När coronakrisen la sig som en mörk filt över 
besöksnäringen under våren såg det mycket dys-
tert ut för de svenska campingplatserna — för de 
22 medlemsföretagen i Camping Öland och de 
övriga cirka 1 000 runt om i landet.

När campingbranschen nu summerar en histo-
risk och omskakande säsong är det med blandat 
resultat. Nedgången har inte blivit så dramatisk 
som den kunde ha blivit, och det finns till och 
med de campingplatser som slagit rekord.

— Det var en trög start när man inte fick resa 
mer än två timmar hemifrån, men när det släppte 
i mitten av juni blev det skjuts i bokningen direkt 
och har tagit sig stegvis, säger Johan Söör, vd för 
First Camp, landets största campingkedja med 39 
campingplatser runt om i landet. 

Organisationens omsättning i augusti blev bara 
åtta procent lägre än 2019, och flera av camping-
arna, exempelvis i Mälardalen och på ostkusten, 
har gjort en bättre sommar än förra året enligt 
Johan Söör, som menar att de svenska camparna 
är förklaringen.

— Det är nya kategorier, de som köpt en hus-
vagn eller husbil första gången och familjer som 
annars åker på charter till Medelhavet.

”Jättechans för branschen”
Också branschorganisationen SCR Svensk Cam-
ping som samlar 350 campingplatser - och cirka 
80 procent av campingutbudet i Sverige - har en 
skiftande bild av sommaren.

— Vissa har tappat 50-70 procent, på andra håll 
är det all time high, säger marknadschef Martin 
Juhos. Det har varit en ökning av svenska gäster, 
men vi har tappat den internationella marknaden 
i år. 

Det är framförallt tyskar och norrmän som ute-
blivit enligt Martin Juhos, som konstaterar att 
den 20-procentiga ökning av svenska gäster som 
många medlemmar haft inte kompenserar för 
bortfallet utifrån. Ändå - menar han - har andra 
delar av besöknäringen haft det ännu tuffare.

— Hotellen har absolut tagit mer stryk. Cam-
ping är en utomhusupplevelse, oftast med eget 
boende, och där de flesta sociala möten sker ut-
omhus.

Martin Juhos ser att branschen fått en hel del 
nya gäster och SCR Svensk Camping kommer att 

∞ Många av de utländska 
gäster som normalt utgör 
25 procent av de årliga 
gästnätterna på den 
svenska campingmark-
naden uteblev sommaren 
2020, konstaterar First 
Camp som är Skandina-
viens största kedja inom 
camping.

∞ First Camps omsättning 
sjönk med 29 procent i 
juni jämför med året före, 
med 18 procent i juli och 
8 procent i augusti.

∞ Återhämtningen förklaras 
av att inrikes reserestrik-
tioner lättade den 13 juni.

∞ Särskilt stugboendet har 
gått starkt, enligt First 
Camp.

∞ Branschorganisationen 
för Sveriges camping- 
och stugföretagare, SCR 
Svensk Camping uppger 
att variationen i belägg-
ning varit rekordstor.

∞ 50 procent av Sveriges 
alla turistövernattningar 
var på campingplatserna 
under sommaren.

∞ En tredjedel av camping-
platserna uppger att de 
ökat antalet svenska gäs-
ter ökat med 10 procent 
eller mer under juni-au-
gusti. Andra har förlorat 
mer än 50 procent.

∞ SCR Svensk Camping 
bedömer att gästnätterna 
minskar med 20-25 pro-
cent räknat på hela året.

∞ Enligt SCR Svensk Cam-
ping uppgår turismintäk-
terna från internationella 
campinggäster under ett 
normalår till cirka 2 mil-
jarder kronor.

Svenskar räddade campingsommaren
Fakta camping 2020

Från kalldusch i våras till en någor-
lunda sommar och till och med ök-
ning på vissa håll. När de utländska 
gästerna uteblev fyllde svenska tu-
rister en stor del av platserna och 
campingbranschen kan summera en 
hyfsad säsong — trots allt.

arbeta för att behålla dem även efter coronakri-
sen.

— I juni och juli var 50 procent av Sveriges alla 
turistövernattningar på en campingplats och en 
del av dessa kom från nya gäster. Det är en jät-
techans för branschen.

— Men, det viktigaste framöver för branschens 
återhämtning är att Sverige inte blir bortglömt 
internationellt, när norska, holländska och tyska 
gäster gör sin semesterplanering för nästa år. Det 
gäller att finnas kvar i gästernas medvetande.

Trygghet kan ge uppsving
Johan Söör på Camp First berättar att sommaren 
vanligtvis står för cirka 70 procent av årets om-
sättning, men det finns en höstsäsong och den ser 
i stort sett ut som vanligt. 

Han tror att det nya intresset för sommarsve-
rige kommer att leva kvar efter corona, och hans 
organisation ska försöka spä på det genom att 
fortsätta att utveckla campingarna med exempel-
vis restauranger, barnklubb och yoga — lite som 
på chartersemester. En nyhet är den lågpriska-
lender man lanserar nu på hemsidan inför som-
maren 2021 och som ska visa var och när det är 
billigast att campa — också det för tankarna till 
charterresandet.

Även på campingtäta Öland är resultatet av 
sommaren varierat, konstaterar Catrin Sörens-
son. För någon har det gått upp 30 procent, för 
någon har det sjunkit mer än 30 procent — det 
vanligaste är att man hamnar på 80 procent mot 
vanligt, förklarar hon och pekar på ett par förde-
lar som varit till hjälp för branschen, inte minst 
på Öland — att man vanligtvis har en stor andel 
inhemsk turism, och att den korta säsongens 
”peak” blev relativt intakt när restriktionerna 
släppte.

— Vi är ju normalt ledsna över att säsongen är 
förhållandevis kort, men i år - nog enda gången - 
blev det en fördel. 

Det är fortfarande ett vakuum, säger Catrin 
Sörensson. Ingen vet vad som kommer att hända, 
men hon räknar inte med det normala. På hennes 
camping Saxnäs har man agerat för att öka säker-
heten i pandemin, stängt av vartannat handfat 
och diskplats för att skapa avstånd och sett till 
att det är ingång och utgång på olika sidor. Det 
är sådant som kommer att finnas kvar, oklart hur 
länge, menar hon och antyder trots allt en ljus syn 
på framtiden.

— Det kan mycket väl vara så att det gynnar att 
man är utomhus, det kan bli lättare och friare. 
Många har sagt att man känner sig trygg, och det 
kan bli fler bokningar när man känner att det gick 
bra.

— I våras visste ingen någonting, nu har vi i alla 
fall ett års erfarenhet! 

Text: Johan Wangström

I juni och juli var 50 procent av Sveriges alla turistövernattningar på en campingplats och en del av dessa kom från nya gäster. – Det är en jättechans för branschen, 
säger Martin Juhos, marknadschef SCR.

– På campingtäta 
Öland har somma-
rens resultat va-
rierat, konstaterar 
Catrin Sörensson.

Enligt Johan Söör 
har vissa campingar 
gjort en bättre som-
mar än vanligt.

Martin Juhos hop-
pas att de utländ-
ska gästerna åter-
kommer nästa år.
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Bo Karlsson, grundare av Bossings, Jacob Axelius, platschef i Linköping 
och Jonas Karlsson, vd Forsbergs Fritidscenter. 

Forsbergs Fritidscenter 
har flyttat sin verksamhet 
i Mantorp till centrala Lin-
köping. 

 Det nya centret tar över både lo-
kaler och verksamhet från anrika 
Bossings Fritidscenter. Ambitio-
nen är att skapa regionens största 
och modernaste fullserviceanlägg-
ningar för husbilar och husvagnar.

– Anläggningen ligger centralt i 
Linköping och är ett perfekt kom-
plement till våra övriga anlägg-
ningar. Nu stärker vi vår position 
ytterligare på den växande nordis-
ka marknaden, säger Jonas Karls-
son, vd på Forsbergs Fritidscenter.

Forsbergs Fritidscenter har tagit 
över ansvaret för försäljning och 
service från Bossings Fritidscen-

ter, där grundaren Bo Karlsson nu 
går i pension. Tillsammans med 
Bossings Bilservice, som fortsatt 
kommer ägas och drivas av Bo 
Karlsson med familj, kan Forsbergs 
Fritidscenter erbjuda ett brett ut-
bud av husbilar och husvagnar, 
bodels-service, tvätt, rekonditio-
nering, försäljning av tillbehör och 
reservdelar samt motorservice och 
besiktning.

– Bossings har servat sina kun-
der på ett lysande sätt under 30 år, 
vilket vi ser fram emot att fortsätta 
göra i vår gemensamma organisa-
tion. Med medarbetarna från Bos-
sings Fritidscenter vinner vi ett 
fantastiskt tillskott till vårt redan 
starka team från Mantorp, förkla-
rar Jonas Karlsson.

Smidiga betallösningar med Ecster Pay
E-handeln ökar även inom 
husvagns- och husbilsbrans-
chen. Med betallösningar 
från Ecster kan bl a Kama 
Fritids återförsäljare erbjuda 
sina kunder smidiga inköp.  

 Tillbehörsbutiken är oftast den 
mest besökta avdelningen hos åter-
försäljare av fritidsfordon. Tält, ute-
möbler, köksredskap, heminredning 
och förbrukningsartiklar lockar både 
män och kvinnor, yngre och äldre. Allt 
detta och mycket mer finns hos Kama 
Fritid, Nordens ledande tillbehörs-
grossist inom husvagns- och husbils-
sektorn. Kama Fritids försäljning sker 
via 140 återförsäljare över hela landet.

Tidigare kunde inköp endast ske di-
rekt i återförsäljarnas fysiska butiker. 
År 2012 lanserades konceptet Order 

To Store vilket gjorde det möjligt att 
beställa varor på Kama Fritids hemsi-
da för att sedan hämta och betala hos 
OTS-anslutna butiker.

Digital kassalösning 
Under förra året inleddes ett samar-
bete med Ecster som ytterligare för-
enklar betalningen av fritidstillbehör 
hos Kama Fritids återförsäljare och 
på kamafritid.se.

– Ecster Pay är en digital kassalös-
ning som gör det smidigt att betala 
sina köp. Kunden kan välja att betala 
med faktura eller delbetalning eller 
direkt i butik vid köp av Kama Fritids 
produkter, berättar Thomas Kling, 
market specialist på Ecster.

BankID
Ecster Pay är byggd för att ge kun-
den valfrihet och full koll genom hela 

köpet. Alla steg är överskådliga och 
kunden kan jämföra och byta betalsätt 
närsomhelst under köpet. Ecster Pay 
har fullt stöd för BankID, ett tryggt 
sätt att identifiera sig.

– I dagsläget är fler än 40 stycken 
Kama Fritid butiker anslutna till Ecs-
ter Pay och fler är på gång, säger Tho-
mas Kling.

Ecster Pay Link
Ecster Pay Link är en betallänk som 
ger kunden möjlighet att välja sam-
ma betalsätt – oavsett var köpet sker. 
Länken skickas via sms eller mejl och 
kunden väljer själv vilket betalsätt 
som används. Som en bonus ökar sä-
kerheten, inga känsliga uppgifter be-
höver behandlas via telefon och kun-
den kan välja att identifiera sig med 
hjälp av BankID.

FAKTA ECSTER
Bildades 2016 och är ett helägt 
dotterbolag till Handelsbanken. Ecster 
erbjuder betallösningar för både e-handel 
och fysiska affärer. Ecster finns lokalt 
representerade i hela landet.

Trots ett utmanande år håller 
Finnlines ställningarna och 
kör sina avgångar enligt nor-
mal tidtabell.  
– Genom att vara flexibla gör 
vi det möjligt att resa som 
vanligt i en annorlunda tid, 
säger Kujtime Osmanovski, 
marknadsansvarig i Sverige.

 Under tiden som pandemin pågått 
har Finnlines frakt- och passagerar-
fartyg trafikerat linjerna enligt nor-
mal tidtabell. På fraktsidan har voly-
merna hållits uppe väl. 

– Transport av livsmedel, medicin 
och andra viktiga varor från ett land 
till ett annat är viktigt inte minst i si-
tuationer som denna, säger Kujtime 
Osmanovski, marknadsansvarig. 

På passagerarsidan har rederiet na-
turligtvis påverkats av de restriktio-
ner som fastställts av nationella och 
internationella myndigheter. 

– För oss är det viktigt att resan är 

säker och trygg. Därför har vi bland 
annat utökat flexibiliteten för om-
bokningar och i våra check-in-hallar 
möts du av avståndsklistermärken på 
golvet, handsprit och information om 
rådande situation. 

Trygga resor
Finnlines fartyg är stora med gott om 
utrymme och under pandemin har vi 
reducerat kapaciteten ombord. 

– Vi följer svenska Folkhälsomyn-
dighetens restriktioner, därför är 
vissa områden på linjen Malmö-Tra-
vemünde tillfälligt stängda så som 
jacuzzi, bastu och lekrum. Istället för 
buffé delar vi ut frukostpåse och per-
sonalen serverar middag till våra gäs-
ter, säger Kujtime Osmanovski. 

Nyligen kom ett positivt besked 
från den finska regeringen. 

– Vi är glada över att det från och 
med den 19 september återigen är 
möjligt för alla svenskar att resa mel-
lan Sverige och Finland inklusive 
Åland. 

SE.ADRIA-MOBIL.COM

SVERIGES 
HUSVAGN & HUSBIL 

MEST  
KÖPTA

ADR_ADV_2020_new_generation_250x350_Sve_ESE.indd   2ADR_ADV_2020_new_generation_250x350_Sve_ESE.indd   2 30/07/20   10:1030/07/20   10:10

Finnlines har trafikerat sina linjer enligt tidtabell under hela pandemin.

Forsbergs har 
öppnat i Linköping

Fokus på säkerhet 
hos Finnlines



Specialnummer 2020

16

I samarbete med CampingSverige.se

…MED CAMPINGTIPS, RESEREPORTAGE, SEMESTERNÖJEN, NYTT OM HUSVAGNAR OCH HUSBILAR

Husbil ochHusbil och

17

Specialnummer 2020I samarbete med CampingSverige.se

…MED CAMPINGTIPS, RESEREPORTAGE, SEMESTERNÖJEN, NYTT OM HUSVAGNAR OCH HUSBILAR

Husbil ochHusbil och

Precis som de flesta artister 
har Markoolio haft ett tufft 
år med inställda konserter 
och uteblivna inkomster. 
Men husbilssemestern med 
barnen räddade sommaren. 
– Det är som en mobil koja, 
jättemysigt. Men samtidigt 
riktigt fräsch, som en lyxvå-
ning, säger Markoolio. 

 Markoolio hade sett fram emot en 
spännande sommar med massor av 
spelningar runt om i landet. Med en 
över tjugo år lång karriär i ryggen har 
han upplevt en renässans de senaste 
åren med bland annat ett bejublat gig 
på Emmabodafestivalen inför 10 000 
energiska besökare. I december förra 
året fyllde han dessutom Globen med 
konserten ”Återkomsten”, en stor 
folkfest som gav mersmak. 

– Det var en häftig grej! Vi hade 
satsat rejält på ljud och ljus för att 

ge publiken en upplevelse utöver det 
vanliga. Det blev dyrt, men vi trodde 
att vi skulle få tillbaka det via fler bok-
ningar. Och nya uppdrag fick vi, hela 
sommaren var inbokad. Men allt blev 
inställt, suckar Marko lite uppgivet. 

Det enda jobb han har för tillfället 
är på radiokanalen Rix Fm där han 
medverkar i programmet Morronzoo 
varannan fredag. Att regeringen för-
bereder undantag för evenemang med 
sittande publik som går att genomföra 
på ett smittsäkert sätt, är inget som 
hjälper Markoolio. 

– Min publik sitter inte, den hop-
par! Mina shower bygger på energi 
och glädje. Jag tror tyvärr att konser-
ter av de slag vi är vana vid får vänta 
tills det finns ett vaccin. Hoppas det 
går fort för jag saknar att gigga. Det är 
så roligt, jag längtar efter min publik. 

Hemester med husbil
Ett ljus i pandemimörkret var som-
marens familjesemester som i tidens 

anda tillbringades hemma i Sverige. 
Marko har erfarenhet av att bo i tält 
och husvagn, men har på sistone närt 
en dröm att prova på husbil. 

– Tälta är roligare i tanken än i verk-
ligheten. Man sover dåligt och vaknar 
svettig, det känns allmänt ofräscht. 
Husbil är däremot något helt annat, 
den har en standard som tilltalar mig, 
berättar Marko. 

I samarbete med Erwin Hymer 
Group fick han möjlighet att förverk-
liga drömmen om en husbilssemester 
med familjen. 

– Jag var lite nojig när vi hämtade 
husbilen i Örebro. Den är rätt stor, det 
kändes som att köra en SL-buss så det 
gällde att ta ut svängarna. 

Redan efter några mil gjorde Marko 
en intressant upptäckt. 

– Jag undrade varför alla vinkade 
åt oss, är det nåt fel eller. Sen fattade 
jag att det är tradition att husbilsåkare 
hälsar på varandra, så då började jag 
och barnen vinka tillbaka. Först fre-

Markoolio tar 
ut svängarna

netiskt som galningar, sedan lite mer 
coolt med en lätt handlyftning, skrat-
tar Markoolio. 

”En tiopoängare”
Barnen, som är 5, 8 och 10 år gamla, 
stortrivdes med husbilslivet. 

– Vi började med att provsova i bi-
len här hemma. Kidsen älskade den, 
de tyckte det var som en liten koja. 

Familjen till-
bringade sin 
husbilssemester 
på västkusten. 
De ville undvika 
campingar och 
ställplatser och 
ställde sig där-
för hos en kompis på Lyrön utanför 
Orust. 

– Vi parkerade nära havet och det 
var verkligen en tiopoängare. Väldigt 
mysigt att ha barnen nära sig och bilen 
var alldeles lagom stor. Det är som en 
mobil koja, jättemysigt. Men samti-
digt riktigt fräsch, som en lyxvåning.

På färjan över till Lyrön började 
Marko prata med kapten. 

– Jag förstod att vägarna på ön är 
väldigt smala och blev lite nojig över 

Namn: Marko Kristian Lehtosalo 
Född: 1975 i Lahtis i Finland 
Uppväxt i: Orminge 
Bor: På Ingarö 
Genombrott: 1998 med första singeln 
”Sommar och sol” och debutplattan 
”Sticker hårt”
Största hitsen: Sommar och sol, Vi drar till 
fjällen, Åka pendeltåg, Mera mål, Rocka på 
och Ingen sommar utan reggae.
Övriga meriter: Har vunnit Let´s dance, 
varit programledare för Talang samt 
deltagit i Körslaget, Smartare än en 
femteklassare och Melodifestivalen.
Aktuell: som programledare för Top Gear 
Sverige på Kanal 5

”Varför måste jag, pappa? - Den som är yngst tankar, så funkar det!”– Om det knepigt att ratta en stor husbil? Nä, inte alls. Det var härlig komfort, nästan som att köra en personbil!

FAKTA OM HUSBILEN
Märke: Hymer
Modell: ML-I 570
Typ: helintegrerad 
Sängar: långbäddar
Chassi: Mercedes
Vikt: 3,5 ton
Motor: 163 hk

hur det skulle gå att köra den gigantis-
ka husbilen där. Men då sa kapten: Du 
vet väl att störst kör först? Det kändes 
lugnande, skrattar Marko. 

Husbilen var mer praktisk är Marko 
hade vågat hoppas på. 

– Den har ju allt - toa, dusch, kök 
och sköna sängar. Allt finns och fun-
kar perfekt! Vi lagade inte mat i kö-
ket, middagarna gjorde vi hemma hos 

min kompis, 
men frukost var 
härligt att äta i 
sittgruppen el-
ler utomhus. En 
smart grej var 
att det gick att 
duscha utanför 

bilen, det var klockrent i det fina väd-
ret. 

– Att tömma avloppstanken var jag 
lite orolig för, men det var ju bara en 
kassett. Av någon anledning var bar-
nen väldigt intresserade av att se på, 
skrattar Markoolio. 

Husbilsturné
Markos nästa utomhusäventyr blir 
tjäderjakt i norrländska vildmarken. 
Då är det helikopter och tält som gäl-
ler. Men att det blir fler husbilsresor 
är Marko övertygad om. 

– Definitivt! Garanterat med bar-
nen igen, de älskade det. Men jag hade 
gärna också haft husbil som ambule-
rande loge på en turné i framtiden, 
avslutar Markoolio. 

Text: Daniel Andersson 
Foto: familjen Lehtosalo

"Det är som en mobil 
koja, jättemysigt. Men 

samtidigt riktigt fräsch, 
som en lyxvåning."

23m2 - 2 rum och kök 
3 m djupt & 2 Extension gör detta till det rymligast av alla Kampa tält
Kampa Dometic Grande AIR

För mer info:
.se
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Hur uppkom idén att testa husbilslivet?
– Min sambo Lisa har ständigt tagit upp ämnet, men eftersom jag varit på 
turné länge har jag inte varit mottaglig. Inte förrän Carola kom på besök 
med husbil och visade fördelarna med att ha sitt hem med sig. Hon satte 
oss i kontakt med Fredrik Uhlin marknadschef på Erwin Hymer Group. 
Han såg till att vi fick kontakt med Mikael Persbrandt som just köpt en 
Hymer B-ML 880. Några dagar senare hämtade vi husbilen hos Mikael 
på hans gård i Sörmland.

Kan ni berätta om era upplevelser med husbil i sommar?
– Det var en magisk upplevelse, att vara på vägen med hela familjen del-
aktig. Att inte göra annat än att vara på väg, jag är helt knockad! Resan i 
sig har blivit en stor del av själva upplevelsen. Alla älskar att vara ute. Att 
ställa bilen var man vill och njuta av soluppgången varje morgon. 

Hur är det varit att resa med barnen i husbil?
– Vi är en familj med en tjej på 14 år och en kille på 10 år. Vi var nog lite 
oroliga att de skulle få långtråkigt. Men det har verkligen blivit tvärtom. 
Barnen har uppskattat att se landskapet vi färdas i och vi lyssnar på pod-
dar och tittar gemensamt på film via husbilens wifi. Min son vill inte 
flytta ut från husbilen när det är dags för lämning.

Vad har varit bra och dåligt med vardagen i husbil?
– Vi var väldigt nervösa i början för ingen av oss hade kört ett fordon av 
den här storleken. Men så fort vi rullade ut med husbilen insåg vi att det 
känns som att köra en personbil. Vi trodde att det skulle kännas trångt 
att bo i husbil, men bilen är väldigt rymlig och har flera separata rum. 

Inom husbilsvärlden pratar man allt mer om begreppet ”slow travel”, att på 
ett miljömedvetet sätt uppleva det som är nära, utan stress eller tidsplaner. Är 
det något ni kan relatera till med era erfarenheter?
– Ja, till 100 procent. Alla dygn tillsammans med familjen med härliga. 
Men vissa dagar är mer magiska än andra. Till exempel den dagen vi åkte 
till norra Gotland och efter en spontanmiddag tog sista färjan till Fårö. 
Den natten var vi helt ensamma på stranden och såg en fantastisk vacker 
solnedgång. Vi reste mycket på intuition och känsla, utan bucketlist. 

Har resandet gett inspiration i era yrken eller varit mer avkoppling från vardagen? 
– Jag har alltid med mig gitarr och dator. Men med vår husbilsvecka var 
nog det viktigaste att bara få vara med familjen. Det har varit stökiga 
tider för mig och Lisa i våra branscher, nu vill vi bara vara. Men resan 
väckte mersmak för mig, kanske mitt substitut till att göra en ”Plura”, att 
åka med husbil och bara ta med nödvändigheterna för att skapa musik. 
Kanske blir det den nya skrivarlyan.

Hur har ni hanterat situationen med Covid-19? 
– Vi har främst varit på Gotland med husbilen. Vi åker dit varje sommar 
då vi har släkt där. Normalt umgås vi 25-30 personer. Det hade aldrig gått 
nu. Vi fann stor glädje i att ändå kunna samlas där i mindre skala tack 
vare husbilen. Där har vi kopplat upp oss med el och släkten tar hand 
om oss. De har lagat mat och till och med hjälpt oss med disk och tvätt. 
Vi har även besökt vänner som vi inte kunnat annars, då vi har vårt med 
oss och de har sitt. 

Vad skulle ni ge för råd för någon som reser med husbil för första gången?
– Fyll kylskåpet med alla nödvändigheter för att kunna vara mer mobila. 
Köp små presenter att ta med när ni är på besök.  Ät frukost var ni vill. 
Tag det lugnt, friheten finns överallt. Sen lär mig man sig koder längs 
vägen. På vägen vinkar man till andra husbilar. En gång hängde jag upp 
blöta badbrallor på vindrutetorkaren – det kanske inte var helt rätt?

Kommer det att bli fler husbilsresor framöver?
– Vi vet redan att detta kommer bli ett stående inslag för familjen, vi är 
nog redan kära i det här. Vi drömmer att åka längre tid och att även i 
framtiden kunna åka till Frankrike på semester. 

Efter 30 års turnerande med buss runtom i landet, 
var artisten Andreas Johnsson skeptisk till att prova 
husbil. Men inspirerade av sin goda vän Carola 
Häggkvist hyrde familjen husbil i sommar och nu 
längtar alla att vara på rull, utan en tydlig bucketlist.

På intuition och känsla På intuition och känsla 
- utan bucketlist

FAKTA OM HUSBILEN
Modell: Hymer BM-L I 880
Chassi: Treaxlat SCL-chassi byggd på 
Mercedes Sprinter
Längd: 8,89 meter
Bredd: 2,35 meter
Totalvikt: 5,5 ton
Motor: 2.2 CDI med 177 Hk
Hyrd av Mikael Persbrandts bolag Cambo 
Productions

"Det var en magisk 
upplevelse, att vara på 

vägen med hela familjen 
delaktig. Att inte göra 

annat än att vara på väg, 
jag är helt knockad!"

Andreas och Lisa trodde husbilen skulle vara trång. - Den är ju tvärtom väldigt rymlig!

Solnedgången vid stranden på Fårö är ett av resans starkaste minnen.

FAMILJEN JOHNSSON-KNAPP
Andreas Johnsson, sångare 50 år. 
Lisa Knapp, sångare 47 år. 
Dotter Ella 14 år. 
Sonen Tim 10 år. 
Bor på Södermalm i Stockholm.

SILIKONFORM  
MOT BRÖSTCANCER
Den rosa silikonformen är skräddarsydd för spisugnen Omnia, men kan användas överallt.  
En helt vanlig silikonform så när som på att vi skänker 20 kr till Bröstcancerförbundet  
för varje silikonform ni köper. Recept på Sicilianska briocher följer med i förpackningen.

UGN PÅ SPISEN 
 

Omnia är en portabel ugn som får värmen från spisen. Baka matbröd, 
värm frukostbullar eller laga en härlig lasagne. Allt du kan göra i en 
fast ugn kan du också göra i Omnia. 
 

Information på www.omniasweden.com
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Premiär för  
2021 hos PR

 PERSONLIG  
SERVICE

TRYGG  
HANTERING

ALLT UNDER 
SAMMA TAK

Vi har modellen för just dig

prhusbilar.com  •    @prhusbilar  •  Vetegatan 6, Sollebrunn  •  0322-832 10

Husvagn 2021 - Ny  
exteriör dekor

MC 740 - Spirit Edition

Serie C - 2,17 meter bred

Rapido

Hobby

Nu även husvagnarAtt köpa husbil är en stor och viktig investering för de allra flesta. Vi är därför väldigt måna om att ditt 
köp ska bli det bästa tänkbara. Boka tid hos någon av våra säljare, då du i lugn och ro kan gå igenom de 
frågor och funderingar du har inför köpet. Vid köp ingår alltid fullservice i vår kompletta verkstad samt 
utbildning och genomgång av ditt nya fordon. 

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Itineo

Boka tidigt för 

säker leverans 

till våren

Se vår nya hemsida  för specifika evenemang  och erbjudanden

Psst!

André Myhrer har lagt 
skidorna på hyllan. Nu finns 
tid för annat, som till exem-
pel husvagnsliv. 
– Egentligen trodde jag nog 
aldrig att jag skulle bli hus-
vagnsägare, säger André och 
skrattar. Men det här är verk-
ligen den perfekta lösningen 
för vår familj!

 André Myhrer har två OS-medaljer 
i slalom, varav ett guld. Han har till-
hört den alpina världstoppen under 
mer än 15 år. Precis som många andra 
professionella idrottare har han levt 
ett liv med väldigt många resdagar 
och hotellnätter.

– Till sist blir det ganska tröttsamt 
att hålla på att packa och packa upp. 
En del av mina vänner skaffade hus-
bilar eller trailers som de använde un-
der tourerna. Jag testade det med min 
familj 2020 och vi insåg genast värdet 
av att kunna resa omkring med ett 
eget boende, berättar André.

Funkar året om
I juli blev familjen Myhrer stolta äga-
re till en Kabe Royal 740 DGDL, en av 

FAKTA KABE ROYAL 740 DGDL
Totallängd: 880 cm
Totalhöjd: 278 cm
Längd invändigt: 660 cm
Bredd invändigt: 235 cm
Bostadsyta: 15,5 kvm
A-mått: 1125 cm

KLIMATKOMFORT I EN  
KLASS FÖR SIG

DOMETIC FRESHJET 3000 

Dometic FreshJet 3000 är vår senaste innovation 
inom luftkonditionering, med den nya dubbelcylin-
driga inverterkompressorn får man tystare gång och 
en ultraeffektiv kylning och uppvärmning.

Läs mer dometic.com

SE_FRESHJET3000_ADVERT_110x320_HUSVAGNPÅVÄG_SOMMAR.indd   1SE_FRESHJET3000_ADVERT_110x320_HUSVAGNPÅVÄG_SOMMAR.indd   1 2020-06-02   10:242020-06-02   10:24

Nu har André 
tid för husvagn

topputrustade modell med stor sitt-
grupp och separat barnkammare med 
våningssäng, längst bak i vagnen. 

– Egentligen trodde jag nog aldrig 
att jag skulle bli husvagnsägare, säger 
André och skrattar. Men det här är 
verkligen den perfekta lösningen för 
vår familj! Här finns alla bekvämlig-
heter och vi har en kvalitetsvagn som 
fungerar lika bra på vintern som på 
sommaren. Det är viktigt för oss. 

Höstsemester
Den här första sommaren har husvag-
nen fått tjänstgöra som bostad på tom-
ten där familjen håller på att bygga ett 
nytt fritidshus. Barnen Tove 7 år och 
Matheo 4 år älskar att sova i husvag-
nen. Till hösten planerar familjen att 
åka iväg på lite Sverige-semester.

– Nu har vi bott in oss och vet hur 
husvagnslivet fungerar, så självklart 
är vi sugna på att börja använda den 
på riktigt. Jag och min fru Madeleine 
har redan börjat fantisera om resorna 
vi ska göra under nästa år!

I sommar har Kabe varit bostad på tomten där familjen bygger fritidshus.

André Myhrer tog guld i OS 2018. Här 
en bild från 2012.
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Familjen Bergström lever ett 
aktivt liv med bilracing, häst-
sport och byggentreprenad. 
Nyckeln till att få ihop detta 
intensiva livspussel är en 
specialbyggd Laika på Iveco-
chassi. Ett kraftpaket som 
ligger stabilt på vägarna. 
– Utan husbilen hade vi inte 
kunnat leva det här livet, sä-
ger Joacim Bergström.

Anton Bergström täv-
lar i Citroën DS3 cup, en 
enhetsklass där alla kör 
samma bil och har samma 
förutsättningar.

 – Han har kört i tre år och haft 
flera framgångar med bl a två an-
draplatser i serien, banrekord och 
utnämning som Årets rookie, berät-
tar pappa Joacim stolt. 

Stenhård konkurrens
DS3 Cup är en enhetsklass för fö-
rare i åldrarna 15-65 år. Alla bilar är 
likvärdiga och det är upp till förarna 
och teamet att ställa in bilen rätt.

– Vi valde DS3 Cup för att få hårt 
motstånd som utvecklar Anton som 
förare. Här tävlar han mot rutinera-
de förare som ibland är mer än dub-
belt så gamla. 

För att bli en bra förare krävs flera 
specifika egenskaper. 

– Man behöver vara lugn och be-
härskad, veta var gränsen går. Men 
också vara tuff för konkurrensen är 
stenhård. Kommunikationen mel-
lan förare och team är oerhört vik-
tig, föraren måste kunna förmedla 
hur bilen känns så att mekanikerna 
kan ställa in den optimalt, säger 
Joacim. 

STCC-satsning
Racing är en kostsam sport som krä-
ver sponsorer och samarbetspart-
ners. För att stärka sitt varumärke 
är Anton aktiv på sociala medier 
som t ex, Facebook, Instagram, Lin-
kedin och Youtube. 

– Konkurrensen är tuff, det gäl-
ler att visa upp sig och ge ett gott 
intryck. 

Det har Anton uppenbarligen 
gjort, för han har nämligen blivit 

utvald att ingå i en juniorsatsning i 
STCC. 

– Det var Lestrup Racing Team 
som hörde av sig och ville att jag ska 
testköra och träna med teamet. Det 
ska verkligen bli spännande, de har 
avancerad simulatorträning och jag 
kommer att lära mig läsa loggar och 
göra djupare analyser, säger Anton.

Han kommer även att gå en lands-
lagsförberedande kurs hos Bilsport-
förbundet med uppdrag att inspi-
rera yngre förare.

Samlas i husbilen 
Anton ser många fördelar med att 
bo i husbil. 

– Det är skönt att vara nära både 
banan och hemmet. Ofta samlas vi i 
husbilen med tekniker och mekani-
ker och går igenom dataloggar. Ra-
cerbilen reggar allt, t ex rattutslag, 
gaspådrag, bromsningar, g-krafter 
och allt filmas. Att analysera lop-
pen är viktigt för att utvecklas, det 
är trevligt att kunna göra det på 
32-tummaren i husbilen i stället för 
en liten laptop eller mobilskärm, sä-
ger Anton.

Vad är det som lockar med racing?
– Hastigheten! Det får adrenali-

net att pumpa i hela kroppen. Före 
loppet är jag nervös, men när lam-
porna slocknar och starten går då 
släpper allt. 

70 grader i kupén
Och hur känns det efteråt? 

– Man är tömd på energi, det är 
70 grader varmt i kupén. Det mär-
ker man inte under loppet, men dä-
remot efteråt. Gick det bra är man 
så klart väldigt glad, känslorna kom-
mer fram i depån. 

Racing är dock inte ofarligt, det 
fick Anton erfara förra hösten när 
en stor krasch inträffade på Jyl-
landsringen. Elva bilar tappade fäs-
tet på den blöta körbanan och kol-
liderade i samma sväng. Lyckligtvis 
fick ingen allvarliga skador. 

Racingen har gett Anton många 
goda vänner. Att bo i husbil bidrar 
till trevligt umgänge i samband med 
tävlingarna. 

– Vi som sysslar med detta har 
ofta likartade personligheter och 
trivs tillsammans. Den sociala biten 
kring tävlingarna är viktig och tack 
vare husbilen är det enkelt och trev-
ligt att umgås.

Familjen Bergström kör så det ryker
– maffigt ekipage med många hästkrafter

Anton Bergström, nyss fyllda 18 år, tävlar i DS Cup mot förare upp till 65 år. Nästa år väntar en STCC-satsning.

Tävlingsbilen är en Citroen DS3 med 
förstärkt chassi.

– Adrenalinet pumpar i hela kroppen!

Kommentar från Husvagn på Väg:
Husvagn på Väg fick en exklusiv provkör-
ning av familjen Bergströms specialbyggda 
Laika. Baserad på Iveco 70-chassi är det 
en körupplevelse som utmärker sig från de 
flesta husbilar. Luftfjädringen gör att bilen 
ligger fint på vägen, den dämpar vibratio-
ner effektivt, bilen kränger inte i svängarna 
och inte ens stora hål i vägbanan känns 
nämnvärt. Servostyrningen är precis och 
med 180 hästar under huven reagerar bilen 
snabbt på gaspådrag. Sammantaget en 
mycket trevlig körupplevelse med en känsla 
av hög stabilitet och kontroll.

Anton har redan en lång meritförteckning, bland annat Årets förare och Årets Rookie.

Elva bilar i krasch på Jyllandsringen. Lyckligtvis fick ingen allvarliga skador.

Namn: Anton Bergström
Ålder: Nyss fyllt 18 
Familj: Mamma Linda, pappa Joacim, 
syster Elin, hund Pixie och katt Tellus
Meriter: 2:a i Renault Junior Cup 2017 och 
2018, Årets ungdomsförare 2017, vinst i 
rookie mästerskapet i DS3 cup Danmark.
Förebild: Svårt att välja en, det får nog bli 
Michael Schumacher.
Drömbil: Koenigsegg, sjukt häftig bil och 
dessutom handbyggd i Sverige.
Bästa bilmusik: Inget speciellt, det brukar 
bli lite av varje.
Hoppas just nu: att jag får lite körning i år 
trots Corona och inställd racingsäsong.

SPECIFIKATION FÖR BILAR I DS CUP
Modell: Citroen DS3 
Motor: 4 cyl 1,6 liter turbo 
Effekt (hk): 200+ 
Vrid: (nm): ca 300 
Vikt: 1120 kg 
Drivning: Framhjulsdriven 
Växellåda: Diffad 6-växlad manuell

 På uppfarten till familjen Bergströms 
hus i Kvicksund utanför Eskilstuna står 
ett unikt ekipage som drar ögonen till 
sig. I spetsen hittar vi en helintegrerad 
och fullutrustad husbil av märket Lai-
ka, följt av ett fem meter långt bilsläp 
och sist en Citroen DS3 racingbil. 

– Vi lever aktiva liv i vår familj. Min 
son Anton sysslar med bilsport, dot-
tern Elin är aktiv inom hästsport och 
jag är byggentreprenör. Husbilen är 
spindeln i familjens nät, utan den 
hade vi aldrig fått ihop livspusslet, sä-
ger Joacim Bergström. 

Fuktmätning
Joacim har jobbat inom byggsektorn 
i över 20 år. Just nu lanserar han en 
ny innovativ produkt för fuktmätning. 

– Mitt företag heter Fuktsensorn 
och levererar en lösning för att mäta 
relativ fukt inuti konstruktioner, t ex 
innanför tätskikt, berättar han. 

En sådan lansering kräver många 
kundbesök och långa resor över hela 
landet. Då är husbilen perfekt som 
både transportmedel, övernattnings-
bostad och showroom. Eftersom båda 
barnen dessutom är aktiva inom ra-
cing och hästsport var det ett enkelt 
beslut att skaffa husbil. 

– Den är helt nödvändig för vår livs-
stil, vi ligger ute närmare tjugo hel-
ger om året på bil- och hästtävlingar. 
Dessutom har jag den i mitt arbete, 
förklarar Joacim. 

Iveco 70-chassi
Familjen skaffade sin första husbil år 
2015. I takt med att grabbens bil blev 
större och dottern skaffade fler hästar 
ökade behovet av en husbil med stor 
dragkapacitet. 

– Jag ville ha en husbil som har 
kraftigt chassi med stor dragkapaci-
tet, men ändå inte är för stor. Jag fick 
kontakt med Fredrik Uhlin på Erwin 
Hymer Groupsom tipsade om en 
Laika på Iveco 70-chassi. Den har en 
bruttovikt på 10,7 ton vilket gör att vi 
kan dra ett halvt ton, säger Joacim. 

Eftersom det var en stor investering 
ville Joacim åka ner till Laika-fabri-
ken i Toscana för att titta närmare på 
bilen. Han togs emot av Martina Mer-
lotti, exportchef Laika, som visade 
runt på anläggningen och demonstre-
rade husbilens prestanda. 

– Det var väldigt givande och intres-
sant, särskilt som bilen är det enda ex-
emplaret i Sverige med detta chassi och 
övrig specialutrustning, säger Joacim.

Extrautrustning
Husbilen har gott om extrautrustning, 
till exempel ett innovativt belysnings-
koncept.

– Det finns en mängd olika sätt att 
variera belysningen, bl a med olika 
färgtemperatur och dimmer. Det är 
genomgående LED-lampor med be-
hagligt varmvitt ljus både över och un-
der takskåpen och längs golvet. Natt-
belysningen är väldigt bra, den behövs 
eftersom mörkläggningsgardinerna är 
mycket effektiva, säger Joacim. 

Vidare valde Joacim ett påkostat 
ljudsystem och den bästa köksutrust-
ningen. 

– Vi lagar ofta mat i husbilen så 
vi behöver en stor spis med ugn och 
även en bra mikrovågsugn. 

Även golvmattorna är specialbe-
ställda efter Joacims önskemål, valet 
föll på en matta av extra fin kvalitet 
och i en gul nyans som matchar inred-
ningen. 

Fina vägegenskaper
Husbilen har en kraftfull 180-hästars 
motor och automatlåda med åtta steg. 
Iveco-chassi med luftfjädring ger fina 
vägegenskaper. 

– Den går otroligt fint. Gupp i vä-
gen eller kraftiga svängar märker man 
knappt av. Framför allt drar den släp-
vagnen utan problem. 

Husbilen har queenbed plus ned-
sänkbar dubbelsäng över hytten och 
dessutom dinette som kan bäddas ner, 
det ger totalt fem sovplatser. 

Text och foto: Daniel Andersson

Anton och Joacim brinner för motorsport. Husbilen är deras fasta punkt i tillva-
ron under tävlingarna. 

Volvo eller Saab? Volvo
Rattmuff eller AC? AC
Sedan eller kombi? Sedan
Bensin, diesel eller el? Bensin
Super Mario Kart eller Gran Turismo? 
Super Mario KartFE
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Med modellprogrammet 
för 2021 befäster Hobby 
sin ställning som Europas 
största husvagnstillverkare. 
– Hobby har planlösningar 
för alla smaker. Vi är märket 
som ger mest för pengarna, 
hävdar Håkan Jägmar, för-
säljningschef Sverige. 

 Hobby har tillverkat husvagnar 
ända sedan 1967. Under förra året pas-
serades en milstolpe då husvagn num-
mer 600 000 lämnade produktions-
bandet. Vissa dagar tillverkas över 
100 fritidsfordon på fabriken i Fock-
bek. Med denna erfarenhet är det inte 
konstigt att Hobby är populär bland 
husvagnsägare i hela Europa. 

– Framför allt uppskattar kunderna 
den rymliga känslan, de omsorgsfullt 
utformade detaljerna och den mysiga 
atmosfären, säger Håkan Jägmar, för-
säljningschef Sverige. 

Nya planlösningar
Med totalt 59 planlösningar fördelat 
på sex modellserier har Hobby ett av 
marknadens bredaste modellprogram 
för 2021. Bland annat presenteras tre 
helt nya planlösningar; Hobby 460 SL 
Excellent, Hobby 620 CL Excellent 
och Hobby 650 UFf Prestige. 

Nya 460 SL och 620 CL ingår båda 
i populära och eleganta Excellent-
serien. Den förstnämnda har enkel-
bäddar och kök samt rymligt badrum 
längst bak. Nya 620 CL har en väl till-

Hobby 2021

Ny exteriör och tre nya planlösningar

Nu lanseras en uppdaterad version 
av styrsystemet Hobby Connect. Via 
Hobby Connect kan du bl a kontrol-
lera värme, AC och belysning. Med 
Appen MyHobby kan du styra hus-
vagnen var du än befinner dig. En 
nyhet i den nya versionen är att alla 

Hobbyvagnar från och med 2021 års 
modell kan styras med appen via blue-
tooth. Det behövs inget tillval utan in-
går som standard. För att kunna styra 
funktionerna på distans krävs Hobby 
Connect +, ett tillval som kostar 7990 
kronor. 

Alla modellserier (utom Premium) har fått ett nytt utvändigt utseende med gråa dekorfält på långsidorna.

Excellent 460 SL
Längd 6,76 m, bredd 2,3 m och to-
talvikt 1350 kg. Rymligt badrum och 
praktiskt kök längst bak.

Excellent 620 CL
Längd 8,03 m, bredd: 2,5 m och to-
talvikt 1900 kg. Planlösning som åter-
finns i Prestige-serien, stor C-formad 
soffgrupp och rymligt kök med prak-
tisk diskbänk.

Prestige 650 UFf
Längd 8,33 m, bredd: 2,5 m och total-
vikt 1900 kg. Stor, fristående dubbel-
säng samt separat dusch och toalett.

tagen C-formad soffgrupp och stort 
kök med rejäl diskbänk. Den tredje 
nyheten heter Hobby 650 UFf Presti-
ge. Det är en ny planlösning med stor, 
fristående dubbelsäng. Dusch och 
toalett är separerade och placerade 
motställda mitt i vagnen. 

Ny exteriör
Årets modeller har även fått ny hörn-
belysning, ny spis från Thetford, ny 
handdukskrok, nytt drag och större 
lastlucka. Även klädslar, träslag och 
färgsättningar har uppdaterats på 
modeller i Excellent- och Prestige-
serierna. En annan nyhet är att alla 
modellserier (förutom Premium) har 

fått ett nytt utvändigt utseende. De 
gråa dekorfälten på långsidorna har 
ny formgivning som ger ett fräscht 
och modernt intryck.  

Ny, stor spis från Thetford.

Ontour
∞ finns i fyra planlösningar
∞ max 2,20 meter bred
∞ ny exteriör design

De Luxe
∞ totalt 18 planlösningar
∞ sex planlösningar med 

barnkammare
∞ två planlösningar med drop-

down-säng
∞ två planlösningar med 

drottningsäng
∞ en planlösning med tvärställt 

badrum bak
∞ ny exteriör design

De Luxe Edition
∞ totalt sex planlösningar
∞ fyra planlösningar med 

barnkammare
∞ ny exteriör design

Excellent
∞ totalt 14 planlösningar
∞ tre planlösningar med tvärställt 

badrum bak
∞ två planlösningar med 

drottningsäng
∞ ny exteriör design
∞ nytt träslag
∞ ny klädsel
∞ nya planlösningar 620 Cl och 460 SL

Prestige
∞ totalt 12 planlösningar
∞ två planlösningar med 

barnkammare
∞ fem planlösningar med tvärställt 

badrum bak
∞ två planlösningar med 

drottningsäng
∞ ny exteriör design
∞ nytt träslag
∞ ny klädsel
∞ ny planlösning: 650 UFf

Premium
∞ totalt fem planlösningar
∞ en planlösning med drottningsäng
∞ en planlösning med tvärställt 

badrum bak

Översikt Hobby 
husvagnar 2021

Ny version av Hobby Connect

Fler än 200 nya och begagnadeHUSVAGNAR & HUSBILAR!

ÖPPET: 
Vardag 9-18 • Lördag 9-15 • Söndag 11-15

&&Långliggare      Äventyrare!Långliggare      Äventyrare!

ÖPPET:

Premiärvisning av husvagnar
och husbilar 2021!

Lördag 26 september kl 9 - 15  •  Söndag 27 september kl 11 - 15
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Kabe uppdaterar sitt hus-
vagnsprogram 2021 med 
bland annat ett designlyft 
på både in- och utsidan, en 
utökad Classic-serie och nytt 
kompressorkylskåp. 

 Kabes Classic-serie består av pris-
värda husvagnar med lite färre tillval 
och en något kortare utrustningslista 
än övriga modeller. Classic utökas nu 
med tre storsäljande planlösningar; 
600 GLE B2 med enkelsängar, 600 
TDL E2 med stort badrum bak, tvärs 
över hela vagnens bredd samt 600 XL 
med en generös dubbelsäng.

Kompressorkyl 
En annan nyhet är att Dometics kyl-
skåp i 10-serien nu kan väljas med 

kompressordrift till Royal- och Im-
perialserierna. Kompressorkylskåpet 
är energisnålt och ger stabil kylning 
och djupfrysning även vid extrema 
omgivningstemperaturer. Dometics 
kylskåp i 10-serien har en smart de-
signad dubbelhängd dörr som kan 
öppnas från två håll. Royal-serien får 
även en ny 4-lågig spis från Thetford 
som har 230V varmluftsugn för effek-
tivare värme.

Nytt badrum
Badrumsmiljön har uppdaterats i 
TDL-modellerna, alltså med längsgå-
ende badrum i bakre delen av bodelen. 
Fler nyheter är router som standard, 
trådlös laddningsplatta för mobiltele-
fonen (i Royal, Crown och Imperial) 
och läslampa med USB i sockeln.

När svenska Kabe vässar sitt 
utbud inför 2021 är det de-
sign, innovation och säkerhet 
som står i fokus.

 Kabe har genomfört ett designlyft 
såväl exteriört som interiört i samt-
liga modellserier på både husbilar och 
husvagnar. Den karakteristiska röd-
vita exteriören har uppdaterats och 
dekoren på Imperial-serien följer den 
nya linjeföringen med svarta effek-
ter, som finns på husbilarna i Royal-, 
Crown- och Imperial-serierna. Ädel-

stenserien har nu slätplåt som stan-
dard och Classic-serien har försetts 
både med en ny minikulhamrad ytter-
plåt samt ny bakgavel.

Ny fräsch inredning
Interiören i Kabe 2021 präglas av lju-
sa, lätta färger och materialval. Inred-
ningen har en ny träfolie, Nordic Oak, 
som finns i samtliga modeller förutom 
husvagnarna i Classic-serien. Den 
nordiska känslan följs upp med ett 
milt lattefärgat laminat i bordsskivor-
na, gråmelerade bänkskivor samt nya 
vägg- och golvmattor i ljusare toner.

Designlyft på Kabe 2021

Ny duschkabin i TDL-varianten (Royal, 
Crown och Imperial).

Nytt träslag Nordic Oak, finns i Ädelsten, Royal och Imperial. 

Ny design på plåten på Classic, Ädelsten och Royal. Slätplåt nu även standard på 
Ädelsten.

Classic med tre 
nya planlösningar

URVAL AV NYHETER PÅ KABE CLASSIC
- Minikulhamrad design med ny design.
- Ny bakgavel.
- Made in Sweden-dekal.
- Ny ljus väggmatta.
- Nya dyn- och textilkollektioner. 
- Ny grundspec med bl router, stereo,  
  USB våningssäng, läckindikator.
- Större fönster i kök och framgrupp.

Eriba gör inte bara läckra 
retrovagnar som Touring-
modellen. Deras serie Nova 
håller hög kvalitet och tillhör 
det övre skiktet. 

 Eribas husvagnar byggs av Hymer-
gruppen. I år kommer en ny Nova 
590, näst största vagnen i serien med 
en längd på 808 cm, invändigt 678 cm. 
Den nya planlösningen innebär att vi 
finner en tvärställd queenbed bredvid 

det rymliga köket. Badrummet är pla-
cerat längst bak med separat dusch-
kabin. 

Fyra bäddar
Från dubbelsängen har man fin och 
generös utsikt via ett stort fönster vid 
fotändan. I köket finns ett rakt kök 
med trelågig spis. Rundsoffan är bädd-
bar och kan tillhandahålla två bädd-
platser, alltså kan fyra personer sova 
i vagnen. Inredningen är modern och 
sober med en blandning av vitt och trä. 

Nova 590

678

240

1.600 kg – 2.000 kg  Eriba Nova 590 - queenbed med utsikt 

Royal-serien får en ny 4-lågig spis  
med 230V varmluftsugn.

SE.ADRIA-MOBIL.COM

SVERIGES 
HUSVAGN & HUSBIL 

MEST  
KÖPTA

ADR_ADV_2020_new_generation_250x350_Sve_ESE.indd   2ADR_ADV_2020_new_generation_250x350_Sve_ESE.indd   2 30/07/20   10:1030/07/20   10:10
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www.malibu-motorhomes.com

SPLITTER NY!
Upplev GENERATION M.

Besök din återförsäljare och  
upplev de Malibu husbilarna!

MA_Anzeige_Reisemobil_HusvagnPaVäg_Elmia_255x155+5mm.indd   1 15.09.2020   14:17:41

Årsmodell 2021 av Polarvag-
nen innehåller både nya och 
uppdaterade planlösningar 
samt ett helt nytt vinkelkök.

 – Vi har sett att vinkelköket har bli-
vit otroligt populärt och varit efterfrå-
gat i fler storlekar. Därför har vi tagit 
fram ett helt nytt vinkelkök som nu 
går att få med 4-lågig spis, säger Tony 
Ekström, vd SoliferPolar. 

Polar har dessutom utökat antalet 
planlösningar med vinkelköket samt 
gjort det tillgängligt i Edition-serien. 

Polar har fokuserat arbetet med den 
nya årsmodellen på att utveckla och 
förbättra sina planlösningar. En stor 
nyhet är Polars nya planlösning 680 
QB VK. Den har en stor queen bed 

som är två meter lång samt det nya 
vinkelköket. Denna planlösning ska-
par en rymlig atmosfär i vagnen. 
 
Edition serien utökas
Polar utökar även Edition-serien med 
två helt nya planlösningar: 620 LB VK 
och 620 BK VK samt 560 LB och 560 
CTV som nu ingår i Edition. Vinkelkö-
ket som tidigare inte har funnits i Edi-
tion, finns nu i både 620 och 730. 730 
CTVX BK har dessutom fått en stor 
uppdatering med bredare vånings-
säng samt det nya vinkelköket. 

Utöver detta lanserar Polarvagnen 
en mängd mindre nyheter och upp-
dateringar för 2021. Polar har sam-
manlagt åtta grundmodeller i tre 
olika linjer; Original, Selected och 
Customized. 

Polar presenterar 
ett nytt vinkelkök

Vinkelkök i Polar 650.

Nytt emblem upplyser om ursprunget. Ombonat i Polar 730 CTV. Badrum Polar 680 QB VK. Långbäddar i Polar 620 LB VK.

Egentligen är det två jubileer 
som firas. Samtidigt som den 
tyska husvagns- och husbils-
tillverkaren firar 60-årsju-
bileum är det nämligen 100 
år sedan grundaren Helmut 
Knaus föddes. 

 Helmut Knaus var en ingenjör och 
uppfinnare som fick idén att bygga 
en husvagn som skulle passa till en 
Volkswagen Typ 1, alltså den klassiska 
Bubblan eller Skalbaggen. Resultatet 
blev Svalboet, en kompakt och lätt 
husvagn som förseddes med Knaus 
logotyp, ett par svalor, en symbol som 
fortfarande pryder alla fordon från 
Knaus. Företaget har upplevt enorm 
expansion under årens lopp. År 1996 
inleds ett samarbete med Tabbert 
som resulterar i en fusion år 2001 och 
namnbyte till Knaus Tabbert Group 
GmbH.

Südwind 60 år
År 1962 lanserades den klassiska 
husvagnsserien Südwind, idag en av 
de mest sålda Knausmodellerna. Nu 
släpps en jubileumsutgåva med om-
fattande extrautrustning. Vagnarna 
är försedda med klädsel och dekor i 
60-årsdesign både interiört och ex-

teriört. Dekalerna på utsidan anspe-
lar dessutom till designen på de alla 
första Knaus-modellerna. Samtidigt 
introduceras en ny planlösning - 500 
EU. En kompakt vagn med fyra sov-
platser, många förvaringsfack och hyl-
lor, ett rymligt badrum och kök.

Ny Deseo
Den mångfasetterade serien Deseo 
har fått en ansiktslyftning - eller sna-
rare en baklyftning - som gör den ännu 
mer iögonfallande med bl a snygga 
LED-lampor. Till bakluckan, som tar 
upp hela fordonets bredd, finns ett in-
sektsskydd att beställa som tillval. 

Scandinavian selection
Scandinavian selection är en rymlig 
och vinterbonad modell med Alde 
golvvärme. I år får den helt ny inte-
riör med modern nordisk touch, ny 
sittgrupp och större utrustningslista. 
Nytt är också det nya 177-liters kylskå-
pet och att 17-tums aluminiumfälgar i 
Knaus-design är standardmonterade. 
Serien finns för årsmodell 2021 i plan-
lösningarna 580 UF, 590 UE, 590 UK, 
650 UDF och 750 UFK. Scandinavian 
selection kommer också att finnas i 
Storbritannien från 2021 där den kall-
las North Star Selection. 

Nya Weinsberg CaraCito bry-
ter helt ny mark. Det är näm-
ligen första husvagnen utan 
gasflaskor. 

 All utrustning i nya CaraCito drivs 
av el, t ex spishällen och kompressor-
kylskåpet på 60 liter. Dessutom har 
CaraCito värmepanna, också på el, 
som även kan fungera som ac och 
kyla inomhusluften. Interiören är en-
kel och stilren med tre tyger att välja 
bland; brun, blå eller grå. 

CaraCito finns i fem planlösningar, 
390 QD, 450 FU, 470 EU, 470 QDK 
och 500 QDK. Sovplatser finns som 

enkelsängar, queenbed och varianter 
med våningssäng för barnfamiljer.

Exteriört är designen också rak och 
enkel – vit plåt med en smal dekorrand 
och gråa hjulhus. Där gasolflaskorna 
brukar stå, finns nu gott om förva-
ringsutrymme. För den som föredrar 
gasol så finns det att få som tillval. 

 Till 2021 har modellserien Rossini 
fått ny inredning med nya klädslar 
i beige, brunt och grått. Rossini kan 
nu även fås som Finest Edition. Mo-
dern, sportig och rejält utrustad med 
bl a 17 tums lättmetallfälgar i silver, 
slät plåt, silverdekor, dragkåpa, GRP-
tak, insektsskydd, upplyst markislist, 
upplyst insteg, specialmadrasser och 
vridarm för platt-TV. 

Da Vinci har som vanligt tidlös ele-
gans och går in i modellår 2021 med 
ett helt nytt utseende. Med designpa-
ket kan den utsidan göras ännu lyxi-
gare t ex väggar i slät plåt, ramfönster, 
markislist med LED-belysning och en 
bred entrédörr. I år kommer fyra nya 
planlösningar: 390 QD är kompakt, 
lätt och lämplig för små dragfordon, 
495 HE har enkelsängar bak och en 

rymlig sittgrupp med ett hängande 
bord fram, 500 KD med barnsängar 
är en perfekt planlösning för familjen 
med upp till sex sovplatser och 560 
HTD har ett stort badrum längst bak. 

T@b
Den ikoniska husvagnsmodellen T@b 
finns fortfarande kvar i sortimentet. 

Tillgänglig i fyra 
stilar – basic, 
mexican sunset, 
metropolis och 
offroad. 

Rent and travel
Uthyrningskoncepet Rent and travel 
växer. Idag finns det över 170 uthyr-
ningsstationer i Europa med totalt 
över 1900 fritidsfordon. 

Kalas för Knaus – firar 
60 år med nya modeller

Släpp på gasen – 
unik Weinsberg med el

Lyxiga Tabbert 

I nya CaraCito drivs av el.

Tabbert är en av marknadens mest påkostade husvagnar. 

På Caracito döljer sig ingenting bakom gasolluckan, bara bra förvaringsutrymme. 

Nya Deseo är den multifunktionella vagnen som nu fått nytt bakparti.

Klassiska Sudwind lanserades redan 1962 och kommer nu i jubileumsutförande. 
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Cinderella Motion

Miljövänlig
Ingen latrintömning

Förbränner med gasol
Ingen användning av vatten When nature calls

CINDERELLA MOTION
MODERNT OCH MILJÖVÄNLIGT TOALETTSYSTEM 

ANPASSAT FÖR HUSVAGNAR OCH HUSBILAR
En tekopp ren aska är det enda som återstår efter 

fyra personers besök i en vecka!

www.cinderellaeco.se

LMC fyller 65 år, men har 
inga planer på att pensionera 
sig. Istället släpps jubileums-
modellen Style 493 K, en 
perfekt nybörjarmodell för 
unga familjer.

 LMC och Knaus har inte bara sam-
ma hemland utan också samma födel-
seår. Båda fyller 65 år och firar med ju-
bileumsmodeller. I LMC:s fall handlar 
det om specialversion av Style 493 K. 
Med en total längd på 7,16 meter och 
en bredd på 2,32 meter har Style 493 
K också en bekväm invändig ståhöjd 
på 1,98 meter. Jämfört med förra årets 
modell, Style 490 K, har husvagnens 
totala vikt ökat med cirka 400 kilo 
till totalt 1700 kilo. Det går alltså att 
last mer bagage, vilket alltid är välbe-
hövligt. I jubileumspaketet ingår bl a 
aluminiumfälgar, kompressorkylskåp, 
jubileumsdekaler på utsidan och bro-
derad 65-årslogga på klädseln. 

Vivo
LMC Vivo finns med sju olika planlös-
ningar där den minsta, 470 D, har en 
golvyta på cirka 14 kvadratmeter med-
an den stora 532 K erbjuder sovplatser 
för upp till sex personer och är drygt 20 
kvadratmeter. Den nya planlösningen 
i 580 D har nydesignad inredning 

med ljusa beige paneler och ljusa fält 
ovanför de stora väggskåpen, front-
kök och panoramatak. Sittgruppen 
är placerad i mitten och finns i kläds-
larna ”Grey Leaf” och ”White Stripe”. 

Musica
Musica är LMC:s mest påkostade se-
rie. Den finns med sju planlösningar 
med längder från 7,08 till 8,08 meter 
och upp till sex sovplatser. Nya LED-
listor ovanför väggskåpen bidrar till 
en trevlig atmosfär. Klädselalternati-
ven är ”Silver Belt” och ”Beige Limb”. 

Pigg 65-åring släpper jubileumsmodell

MED NÅGRA FÅ
KNAPPTRYCK

MER HÄSTKRAFTER I HUSBILEN!

BSR.SE | 0470 - 70 96 70 

Jubileumsmodellen har mycket extrautrustning. Sittgruppen i Style 493 K.
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www.autohallenhusbilar.se

Husvagnsjätten Adrias stora 
nyhet i år är den helt om-
gjorda Adora-serien. Dessut-
om är den exteriöra designen 
omgjord på alla modeller. 

 En hel del av inspirationen till nya 
Adora kommer från förra årets lyxiga 
nyhet – Adria Astella. Det märks bl a 
på de rena linjerna, den välva fronten 
med ännu större panoramafönster 
och baksidan med nya ljusparti med 
LED-ljus och integrerade lyktor i ver-
tikala pelare. Vagnen har en slimmad 
form med vidavvisare på kanterna i 
framdelen, vilket gör att Adora uppvi-
sar mycket goda aerodynamiska egen-
skaper. 

Ny grafik
I likhet med alla andra Adria-serier 
har Adora fått ny exteriör form. Gra-
fiken på utsidan är sober med raka, 
enkla linjer. Entrédörren har bred-
dats, gasolkofferten fått bättre förva-
ringsmöjligheter och maximal last-
vikt är standard. Adora är byggd på 
Al-ko-chassi, försedd med lättmetall-
fälgar och levereras med Continental-
däck. Elektrisk golvvärme från Alde 
ger bra värmekomfort, vilket tester i 
köldkammare visar. Adora kan utrus-
tas med tillvalet Mach, Adrias appli-

kation för styrning och övervakning 
av multimedia och elektronik. 

Ergo badrum
Även interiört finner vi många nyhe-
ter i Adora. Köket har ny design med 
mer bänkutrymme och förvaring. 
Badrummet är ett så kallat Ergo med 
hopfällbart handfat, här har Adria 
använt nya material och satt dit ny 
belysning. Sovrummen har fått bätt-
re madrass som standard och högre 
sängar samt en liten profil längs väg-
gen för förvaring av t ex glasögon och 
böcker. USB-uttag finns vid alla sov-
platser och vid tv-uttagen. 

Flexibel
En planlösning som sticker ut är Ado-
ra 613 PK som är mycket flexibel och 
går att ”bygga om” på flera olika sätt. 
Här finns sängplatser för två vuxna 
och 1-3 barn, alla med två meter långa 
sängar. Modellen har så kallad Adria 
Exclusive Design vilket innebär att 
rummet längst bak i vagnen kan om-
vandlas från soffgrupp med bord till 
sovplats med en, två eller tre platser. 
Totalt finns nya Adora i tio planlös-
ningar. 

Fler nyheter
Lyxiga Astella hade nypremiär förra 
året och har inte genomgått någon 

förändring i år, dock finns nu markis 
och solpanel som tillval. Adria stora 
vagn Alpina har fått nytt Ergo bad-
rum. Alla modellserier har fått ny ex-
teriör design, alltså även Action, Altea 
och Aviva. 

Nya Adria Adora – innovativ storsäljare
Adora är helt omgjord och har bland annat fått ny exteriör grafik. Badrum i Ergo-utförande.

Adrias styrsystem heter Mach. Flexibla lösningar i 613 PK.

I 613 kan två vuxna och 1-3 barn sova. 

www.caravanclub.se

MERVÄRDE PÅ 
DIN FRITID.

Du är välkommen med i ett härligt gäng medlemsfamiljer 

som delar ditt mobila fritidsintresse. Ditt medlemskort 

i Caravan Club är laddat med många fina förmåner som 

kan ge dig mervärde på din fritid.– Bli en av oss du också!
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Tyska Dethleffs är en av de äldsta tillverkarna av husbilar och 
husvagnar i Europa. Redan 1931 tillverkade Arist Dethleffs sin 
första husvagn i Isny i Allgäu-regionen i södra Tyskland. Fö-
retagets 90-årsjubileum firas med ett antal jubileumsfordon, 
bl a nya Dethleffs Aero. 

Dethleffs firar jubileum

90 år som husvagnstillverkare

 Arist Dethleffs var ursprungligen 
tillverkare av piskor och skidstavar. 
Husvagnen byggde han för att famil-
jen skulle kunna följa med på hans 
långa affärsresor. Från 1959 fokusera-
de han fullt ut på husvagnar och 1983 
började Dethleffs även bygga husbilar. 
Modellåret 2021 markerar alltså före-
tagets 90-årsjubileum vilket märks bl 
a i ett antal jubileumsfordon och spe-
cialerbjudanden. 

Nya Aero
Aero riktar sig till en yngre, prismed-
veten målgrupp och är specialutrusta-
de med jubileumspaket som inklude-
rar 17-tums aluminiumfälgar, slätplåt, 
designelement fram och bak, ett föns-
ter i den extra breda bodelsdörren, en 
extra midi-heki och ett dragskydd. 

Nya Aero finns i fem planlösningar 
med längder på mellan 634 cm och 
751 cm. Alla är 230 cm breda och en-
axlade. Den minsta modellen är Aero 
410 QS med en tvärgående dubbel-
säng fram och en sidosittgrupp och 
en stor garderob bak. Aero 470 FR är 
en gammal bekant i Dethleffs modell-
program och har dubbelsäng, rymligt 
badrum och en stor sittggrupp bak. 
Aero 500 QSK passar barnfamiljer, 
här sover föräldrarna i dubbelsängen i 
fronten och barnen i våningssängarna 
bak. Aero 510 ER och den något större 
Aero 520 ER har enkelsängar. Model-
lerna har en totalvikt på 1 200 till 1 
400 kg och kan lastas mellan 1500 och 
1800 kg. 

Camper
Dethleffs klassiska Camper-serie har 
anor ända tillbaka till 1952. I år får den 
en rejäl uppdatering med ny interiör 

och nya planlösningar. Det finns totalt 
tolv planlösningar att välja mellan, 
åtta av dem med våningssängar. 

Beduin Scandinavia
Beduin Scandinavia är flaggskep-
pet i Dethleffs modellprogram. Med 
vattenburen värme och elektrisk 
golvvärme är modellen lämplig för 
året-runt-användning. Vidare har 
modellerna extra bred entrédörr med 
fönster, 7-zonsmadrass, nackstöd på 
sittplatserna, rymligt kök med kyl på 
142 eller 175 liter och en stor spis med 
ugn. 

Beduin Scandinavia finns i sju olika 
planlösningar från 650 till 805 cm. 
Alla modeller är 250 cm breda. Minst 
är Beduin Scandinavia 540 QMK med 
våningssängar och badrum bak, och 
störst är nya Beduin Scandinavia 740 
BFK. Den har frontkök och en rund 
sittgrupp med en ytterligare längsgå-
ende bänk. I bakänden finns vånings-
sängar, framför dessa badrummet och 
sedan föräldrarnas sovrum. Beroende 
på planlösning kan modellerna vägas 
upp till 2,8 ton. Förutom de två kor-
taste modellerna är alla byggda på 
dubbelaxel. 

Tre nya Nomad
Förra året gjordes Nomad-serien om 
fullständigt. I år tillkommer tre nya 
planlösningar. Nomad 510 LE är den 
minsta nykomlingen med en längd på 
630 cm, bredd på 230 cm och total-
vikt på 1,6 ton. Den har enkelsängar 
bak och sittgrupp i fronten, vilken kan 
bäddas om till sängar för två. Nomad 
760 DR och Nomad 760 ER är hela 
805 cm långa, byggda på dubbelaxel 
och en totalvikt på 2,2 ton. 

Beduin är ett vinterbonad flaggskepp, här i modell 590 RK. Tidig bild på Arist Dethleffs.

Aero 510 ER med klädsel Maryland Oak Skagen.

Camper 560 FMK med klädsel Rosario Cherry.

Camper 560 FMK.

FAMILJEFAVORITEN. 
UNDER 6 METER. 
CARADO A132.

SOVPLATS FÖR FYRA.  
ISOFIX SOM STANDARD.  
OCH MYCKET MER.
Läs mer på: www.carado.se
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Stockholm

Umeå

Göteborg

Malmö

Ansia Resort

Orsa Camping

Ekerum Camping

Sunne Camping  
och Sommarland

Mora Parken

Duse Udde  
Camping

Gränna Camping

Rättviks Camping
Siljansbadets 
Camping

Svenska Campingpärlor erbjuder campingplatser med 
exceptionella lägen över hela landet. Upplev dalahästarna och 
Zorn i Mora, polkagrisarna i Gränna eller sommarlandet i Sunne. 
Du får ett brett aktivitetsutbud anpassat för just dig som besökare 
och de flesta har öppet året runt. För den som söker det där lilla 
extra finns här också två 5-stjärniga campingplatser,  
Orsa Camping och Ansia Resort.

Svenska Campingpärlor 
– en semesterupplevelse utöver det vanliga

Läs mer om  
pärlorna på 

campingparlor.se
0772-280 100

Öppet året om!

Öppet året om!

Öppet året om!

Öppet året om!

Öppet året om!

Öppet året om!

Öppet året om!

Erbjudande! 
20 % rabatt på  

campingtomt med ankomst 
fram till den 31/1 -2021. 

Kampanjkod: Påväg20. 
Gäller endast vid bokning  

via hemsidan!  

Fortsätter på sidan 38...

Carola ger plats 
för det oväntade

Som motpol till det höga tempot i karriären varvar 
Carola ner med husbilsresor i långsam takt.  

– Det är när man har lite marginaler i livet som det 
oväntade och spännande händer, säger hon. 

För Husvagn på Väg berättar hon om sommarens 
semester i Dalarna, den nya husbilen, trenden slow 

travel och det hägrande 40-årsjubileet. 
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 Carola ligger på topplistorna igen. 
Nyinspelningen av Säg mig var du 
står, en duett med Zara Larsson, är en 
av landets mest spelade och har redan 
tickat upp till över 3,5 miljoner lyss-
ningar på Spotify. 

– Det är jättekul, 
häftigt att låten 
har fått nytt liv. 
Det gör mig stolt 
och glad, säger 
hon.

Hon har full-
tecknad agenda 
för närvarande där möten och åtagan-
den avlöser varandra. 

– Jag var i studion tills sent i går 
kväll. Idag är det möte med skivbolag 
och ikväll är jag inbjuden till ett ny-
öppnat ställe. 

Att hon för mer än tio år sedan upp-
täckte husbilen har underlättat hen-
nes tillvaro, både i arbetet och privat. 
Första gången Carola körde husbil var 
inför ett uppträdande hos Calle Mo-
raeus. Hon ville slippa bo på hotell 
och släpa på packning och då föddes 
tanken på att ha en egen rullande loge.

– Jag ringde till Hymer i Örebro och 
undrade om de ville låna ut en husbil 
till mig. När behöver du den, frågade 
de. Jag ska åka idag, sa jag. De bara 
skrattade, men efter en halvtimme 

fanns det en husbil att hämta i Nors-
borg, berättar Carola. 

”En sån lycka”
I samma stund som hon satte sig bak-
om ratten och körde ut från grindarna 

på Hymer Center 
föll hon pladask 
för husbilslivet. 

– Det var samma 
känsla som när jag 
tog körkort, en sån 
lycka. Jag kände 
mig busig och kax-

ig och fri. Jag ringde en väninna, vill 
du följa med till Mora, vi åker nu. Det 
blev en härlig tjejresa, vi fyllde kylen 
med godsaker, stannade till vid en sjö 
och hade det så kul att vi missade av-
farten och hamnade alldeles för långt 
norrut, minns Carola. 

Det märks att hennes kärlek till li-
vet på vägarna är genuin, hon närmast 
bubblar när hon pratar om hur gott 
en ny husbil doftar, att den är mycket 
lättare att köra än hon trodde, ”man 
sitter högt och har fin utsikt, den går 
så lätt och mjukt”. 

– Det är verkligen så jag känner. 
Husbilen har hjälpt mig på många 
sätt genom åren. Vi har haft möte med 
musikerna i den, när Amadeus spelat 
fotboll och det varit kallt så har jag 

värmt mig i den och ändå kunnat titta 
på, jag har vilat i den på turnéer. Den 
är mitt kontor, min loge och mitt göm-
ställe. 

Nytt husbilsmärke
I sommar har Carola provat ett an-
nat husbilsmärke. Carado är ett ungt 
märke i Hymerkoncernen som byggs 
i en av Europas modernaste husbils-
fabriker.

– Den skiljer sig mycket från Hymer 
som jag kört tidigare, den är enklare 
och renare i linjerna. Ärligt talat så 
var jag lite skeptisk i början. Men ju 
mer jag använde den desto mer för-
tjust blev jag. Jag gillar verkligen den 
luftiga atmosfären. Den har space och 
smart design, den har lite svensk Ikea-
känsla. 

Tillsammans med dottern Zoe satte 
hon kurs mot Värmland och Dalarna. 
”Slow travel” är en term som trendar 
nu och som stämde in på Carolas resa, 
den gick i långsamt tempo. Carola gil-
lar att utforska saker längs vägen och 
gör ofta spontana avstickare. 

– Vi stannade till exempel utanför 
Falun och handlade fina tofflor. Om vi 
såg en loppis passade vi på att fynda 
där och i Björbo köpte vi brädor på ett 
snickeri. Därför är husbilen så bra - 
det går att improvisera. Vill man köpa 

en fåtölj så finns det plats i garaget, till 
och med mina långa brädor fick plats 
på golvet inne i bilen, skrattar Carola. 

Helst nära vatten
Allra bäst trivs hon nära hav och sjö 
och ställer sig helst så nära vatten-
linjen det går. Stoppen sker i princip 
aldrig på en camping, hon vill stå i na-
turen. 

– Vid vatten, på en åker, i slutet av 
en väg. Att bara kunna kliva ut bilen 
och komma nära naturen är väldigt 
befriande. 

I Linghed anslöt ett helt gäng med 
väninnor och barn och då ställde Ca-
rola till med hippiefest. Husbilen 
pimpades, alla klädde sig i tidstypiska 
kläder, det lagades mat och dukades 
långbord. 

– Och cykelstället på husbilen gjor-
des om till bar, skrattar Carola. Det 
behöver inte vara så traditionellt, är 
man uppfinningsrik löser man allt. 

Filmad sommarkonsert
Under sommaren har Carola gett 
konserter i parken intill sitt hem i 
Steninge slottsby. Med 50 personer 
i publiken, vacker natur och svens-
ka visklassiker skapades en speciell 
stämning.

– Det var fantastiska spelningar, su-

Man måste inte resa till 
andra sidan jordklotet för 
att hitta äventyret. Det 
räcker att åka runt hörnet. 
Det är tanken bakom den 
nya trenden slow travel. 
Tv-kocken och krögaren 
Frededrik Zäll provade en 
husbilsvecka med familjen 
i långsamt tempo och blev 
så inspirerad att han nu 
skriver en bok i ämnet. 

 I spåren av den pågående pande-
min har vårt sätt att resa påverkats 
kraftigt. Svenskarna stannade hem-
ma i år, swemester blev sommarens 
modeord och försäljningen av fri-
tidsfordon slog rekord. 

– Vi var många som fick tänka om 
och frågan om hur vi semestrar mer 
hållbart nu och i framtiden blev ännu 
mer aktuell, säger Frededrik Zäll.

Slow travel är ett begrepp som 
funnits länge, men aldrig legat mer 
i tiden än nu. Frederik ville under-
söka hur slow travel funkade med 
husbil och barnfamilj och gav sig 
iväg på resa i sitt närområde. 

Ingen stress
– Det var så skönt att inte känna 
stress, vi tog dagen som den kom. 
Att t ex hitta stans bästa köttbutik 
kunde vara dagens projekt och se-
dan tände vi grillen i lugn och ro på 
kvällen. Att ta bort alla måsten och 
sänka prestationskraven, bara njuta 
av det som finns omkring. Plötsligt 
har man haft mysigt en hel dag och 
det behöver inte ha kostat en krona.

En av resans  
höjdpunkter var Motala. 
– Ja, vem hade trott det! Det visade 
sig att där fanns jättegod glass, ett 

spännande motormuseum och en 
fantastisk ställplats precis bredvid 
Göta kanal. 

Ett annat fint minne är middag på 
en parkbänk i Valdemarsvik. 

– Normalt sett hade vi ätit på en 
fin restaurang. Nu gjorde vi en fin 
charkbricka på lokala delikates-
ser, köpte skumpa på systemet och 
picknickade i parken. Det var helt 
fantastiskt, säger Frederik. 

Bucket lists
Boken om slow travel skriver han 
tillsammans med Fredrik Uhlin, 
marknadschef på Erwin Hymer 
Group Sverige. Frederik Zälls del 
av boken är uppbyggd på så kall-
lade bucket lists, önskelistor på vad 
man vill och kan göra inom olika 

områden. Till exempel topp 10 på 
stranden, i skogen eller på camping. 
Han rankar museum, utelekar och 
sällskapsspel. Självklart har maten 
en stor plats i boken, både i form 
av recept och tips på bra ställen att 
handla t ex kött, öl och bakverk. 

– Det är till viss del en kokbok, 
men framför allt en livsstilsbok. 
Jag har skrivit 17 kokböcker och tre 
ungdomsroman, men detta är den 
mest personliga. Att skriva om upp-

Zäll på väg 
- tv-kock gör livsstilsbok

perstarka ögonblick, säger Carola och 
nämner att TV4 spelade in en konsert 
som ska visas senare i år.

Nu planerar hon för nya julkon-
serter i slottsladan. Det blir fjorton 
föreställningar med start den 27 no-
vember. Tanken är att ställa upp flera 
husbilar eller husvagnar som loger för 
musikerna. 

40-årsjubileum
Carola har många andra projekt på 
gång. År 2023 firar hon 40-årsjubileum 
som artist och redan nu pågår plane-
ringen. Framöver kan vi även hoppas 
på att få höra ny musik från henne. 

– Jag kan säga så mycket som att jag 
jobbar med musikproduktioner och 
det handlar om pop denna gången, sä-
ger hon lite kryptiskt. 

Man kan aldrig veta riktigt säkert 
med Carola, under samtalet återkom-
mer hon flera gånger till att vara spon-
tan och våga chansa.

– Ge plats för det oväntade, ha lite 
marginaler i livet. Känns det bra i ma-
gen så gör det. Vad finns att förlora? 
Det blir mycket roligare om man är 
öppen för nya vägar, både när man kör 
husbil och livet i övrigt. 

Text: Daniel Andersson 
Foto: Elis Lindsten 

"Det blir mycket roligare 
om man är öppen för nya 
vägar, både när man kör 
husbil och livet i övrigt."

KORT OM CAROLA 
Född: 1966 i Hägersten
Slog igenom: 1983 med Främling
Mello-vinster: 1991 och 2006 
Familj: sonen Amadeus, dottern Zoe 
Bor: Steninge, Stockholm 
Husbil: Carado T449
Aktuell: Julshowen Carola i 
vinterskrud, duett med Zara Larsson

KORT OM FREDERIK ZÄLL
Frederik Zäll är musiker i bandet 
Eskobar och har sedan många år drivit 
en ledande matblogg och givit ut 17 
kokböcker och 3 ungdomsromaner. 
Han är även TV-kock från TV4 
Nyhetsmorgon och krögare med 
nyöppnade restaurangen Zäll’s 
Smokehouse.

Familjen Zäll tar zellfie under Zlow travel. Billekar.

Långsam resa i Hymerbilen. 

Rökta laxburgare.

Discgolf.

Bucketlist. 
levelserna tillsammans med famil-
jen är varit väldigt roligt och spän-
nande, säger Frederik. 

Res eftertänksamt
Frederik hoppas att många av de 
onödiga resorna har försvunnit för 
gott i och med pandemin. 

– Att resa är utbildande och vik-
tigt för att förstå vår värld, men vi 
måste göra det eftertänksamt, av-
slutar Frederik Zäll. 

Boken har planerad utgivning ti-
digt nästa vår och är tänkt för den 
svenska och tyska marknaden. 
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www.carthago.com

Carthago chassiurval  framför alla andra  
Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter och Iveco Daily

Nyheter ut- och invändig design  
c-compactline Super-Lightweight och c-tourer Lighweight/Komfort

chic e-line och s-plus new generation 
i XL-format för högsta resekomfort

Elegant som aldrig förr 
liner-for-two med unikt fyrrumskoncept och exklusiv 

bakre rund loungesittgrupp

Besök din handelspartner!

NY NY NY NY NY

INNOVATIONER I 
HÖGSTA KLASS
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 Ordet ”slow” förekommer i flera andra samman-
hang där processen är viktigare än målet, t.ex. slow 
food och slow TV. Slow Travel är egentligen inte ett 
nytt begrepp utan härstammar från 80-talet. Men 
de förändringar som Covid-19 medfört har gjort 
slow travel mer relevant än någonsin. Ett långsam-
mare tempo följs av nya prioriteringar, sundare vär-
deringar, minskat fotavtryck och ett cirkulärt tänk. 
Istället för kravfyllda listor med sevärdheter och 
upplevelser får tillfälligheterna styra valen. 

Fredrik Uhlin menar att en husbil är optimal när 
det gäller att praktisera slow travel. 

– Med den kan du göra vad du vill, när du vill, var 
du vill. Ta dagen som den kommer och tillåt dig att 
vara hundra procent spontan. Resan blir mer har-
monisk och en helt ny värld öppnas. 

Har du själv provat den nya trenden?
– Min fru jobbade hemifrån när jag hade semester 
i somras. Då bestämde jag och barnen oss för att 

prova på Slow Travel fullt ut. Vi hade husbilen som 
bas hemma på tomten och gjort korta dagsturer i 
Sörmland. Vi åkte inga långa sträckor, men tog oss 
tid att besöka platser som vi i vanliga fall bara kör 
förbi. Husbilen gjorde det möjligt att aldrig behöva 
stressa. Blev någon hungrig var det bara att öppna 
kylen och i husbilens garage fanns allt vi behövde 
för att kunna vara spontan. När vi var nöjda med da-
gen åkte vi enkelt hem igen och hela familjen kunde 
samlas. 

Vad fick ni uppleva på era dagsturer?
– Vi har sett allt från Vikingagravar i Kvicksund till 
slussar i Arboga, men aldrig rest längre än en tim-
me. Vissa dagar åkte vi inte iväg alls utan stannade 
hemma med husbilen. En dag provade barnen att 
baka cupcakes i husbilens gasolugn. Det blev både 
mjöligt och kladdigt, men vi hade fantastiskt roligt 
och med hjälp av husbilens utedusch var det enkelt 
att städa upp. En annan dag plockade vi jordgubbar 

som vi rensade och åt direkt framför husbilen. Just 
då råkande en bonde gå förbi och han tog oss med 
bland på en rundtur på gården. Barnen fick plocka 
de fyra sädesslagen och lärde sig massor om jord-
bruk. Det blev en trevlig och lärorik stund och det 
är just det som slow travel handlar om. Tid för nya 
upplevelser, platser och möten utan stress. 

Kommer slow travel att  
finnas kvar efter covid-19?
– Utan tvekan. Slow travel berikar resan och vår 
familj har kommit varandra närmare än någonsin. 
Jag har lärt känna barnen på helt nya plan och jag 
vet att de har uppskattat den gränslösa tillgången 
på tid. I höst kommer vi fortsätta att resa långsamt 
med husbil. Vart det blir vet vi såklart inte, det ligger 
ju i begreppets natur. Men vi kommer dokumentera 
alla upplevelser och en del av dem kommer vi berät-
ta om i boken ”Slow Travel” som jag och Frederick 
Zäll skriver just nu, avslutar Fredrik Uhlin. 

Slow travel – konsten att resa långsamt
Många ser resandet som en ren tidskonsumtion mellan avfärd och ankomst. Resandet blir 

något nödvändigt för att kunna pricka av en lista på planerade aktiviteter. Slow travel är en 
motreaktion på detta. – Den nya trenden slow travel är en livsstil där resan är målet. Tanken är 
att göra mindre men uppleva mer, säger Fredrik Uhlin, marknadschef på Erwin Hymer Group.
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GODA SKÄL ATT 
VÄLJA HOBBY!

Made in
Germany!

GEDIGEN KVALITET
- Störst i Europa
- Tysktillverkad
- Grundades 1967

ATTRAKTIV DESIGN
- Modern
- Ombonad
- Praktisk

Hobby
Connect SMARTA LÖSNINGAR

- Innovativ
- Genomtänkt
- Användarvänlig

ÅRET-RUNT-VAGN
- Värmer på vintern
- Svalkar på sommaren
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Komponera den optimala 
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Årets nyheter
• tre nya planlösningar 

• ny dekor • nya klädslar • nya träslag 
• ny spis • större lastlucka 

• Hobby Connect – nu med bluetooth

NYHETER!
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Nytt nummer av Hobbymagasinet

Det nya numret är fullspäckat med information 
om Hobbys modellprogram 2021. Läs också om 
varför Hobby är en perfekt året-runt-vagn, 
få tips på spännande resmål och missa inte 
korsordet med fina priser. 
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SKÅNE
Forsbergs Fritidscenter, 
Bjuv
forsbergsfritidscenter.se
042-830 80

Husvagns-Expo, Bromölla
husvagnsexpo.se
0456-225 50

Ivarssons Husbilscenter, 
Ystad
ivarssonshusbilscenter.se
0411-180 90

Sydbil Öresund, 
Trelleborg
sydbil.se
072-976 06 93

Vinslöv Fritidscenter, 
Vinslöv
vinslovs-fritidscenter.se
044-857 80

BLEKINGE
Dream on Wheels, 
Rödeby
dreamonwheels.se
0455-422 22

SMÅLAND
Hobby Fritid, Tenhult
hobbyfritid.se
036-39 02 85

Forsbergs Fritidscenter, 
Kalmar
forsbergsfritidscenter.se
0480-889 44

Wima Fritid, Lagan
wimafritid.se
0372-351 10

GOTLAND
Majas Fritid, Slite
majasfritid.se
070-606 44 20

HALLAND
Autovendo Fritidscenter, 
Falkenberg
autovendo.se
0346-164 00

BOHUSLÄN
Trestad Fritidsfordon, 
Uddevalla
fritidsfordon.se
0522-68 45 50

VÄSTERGÖTLAND
Bengts Husvagnar,
Alvhem
bengtshusvagnar.se
0303-33 64 80

Forsbergs Fritidscenter,
Hyssna
forsbergsfritidscenter.se
0320-305 50

PR Husbilar, Sollebrunn
prhusbilar.com
0322-832 10

Skara Husvagnar, Skara
skarahusvagnar.se
0511-189 85

ÖSTERGÖTLAND
Forsbergs Fritidscenter, 
Mantorp
forsbergsfritidscenter.se 
0142-670 700

DALSLAND
SG Husvagnar, Mellerud
sghusvagnar.se
0530-510 40

NÄRKE
Westerdahls Husvagns- 
center, Örebro
westerdahls.com
019–25 25 20

SÖDERMANLAND
Haag & Carlsson Bil, 
Nyköping
hcbil.com
0155-150160

Tumbo Husvagnar, 
Kvicksund
tumbo.se
016-200 68 68

VÄRMLAND
Husvagnspoolen, 
Hammarö
husvagnspoolen.se
054-52 46 66

UPPLAND
Forsbergs Fritidscenter, 
Stockholm
forsbergsfritidscenter.se
08-756 67 60

Upplands Bil & 
Fritidscenter, Knivsta
bilochfritidscenter.se
018-12 51 25

GÄSTRIKLAND
Husvagnscenter i Valbo
husvagnscenterivalbo.se
026-13 02 50

DALARNA
Loods Fritids, Borlänge
loods.se
0243-155 50

MEDELPAD
Birsta Husbil, Sundsvall
birstahusbil.se
060-12 81 00

VÄSTERBOTTEN
Fritids Metropolen, Umeå
fritidsmetropolen.se
090-10 99 50

Nordlunds Motor, 
Kusmark
nordlundsmotor.se
0910-72 40 00

NORRBOTTEN
Bothnia Fritid, Boden
bothniafritid.se
0921-180 50

Norrkust Caravan, Kalix
norrkustcaravan.se
0923-104 44
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Korpens öga
- på hästrygg genom fjällen

Fortsätter på sidan 46...

Starka, modiga, gladlynta och arbetsvilliga. Dessutom med fotfästen som 
bergsgetter. De 28 islandshästarna vid byn Jorm i norra Jämtland låter inte 

bara sin ryttare komma upp en bit ovanför marken. De blir även ett oslagbart 
sätt för besökaren att komma åt den bitvis stenigt otillgängliga men vackra 

naturen kring Dunderklumpens berg och sagofiguren Plupps domäner. 

 Högst upp i byn med fantastisk utsikt över Jorm-
sjön och de svensk-norska fjällen i siluett ligger 
ridanläggningen Korpens Öga. Den drivs sedan tju-
gofem år tillbaka av Ola Sundquist. Men de senaste 
femton åren har Elin hans fru varit den ovärderlige 
kollegan. Enligt Ola är det hon som står för det ”rik-
tiga” hästkunnandet.  

– Själv är jag bra på att hitta i dimma, skrattar Ola 
under en ridtur där vi faktiskt blev överraskade av 

snabbt uppseglande tjocka som gjorde allt längre än 
tio meter från oss svårt att se.

Utan att tveka säger Ola att det är på hästryggen 
han trivs bäst. Vilket nog är tur eftersom han under 
ett år avverkar ungefär 300 mil på hästryggen. 

Tält på berget Brakk
Jag och mitt gäng hade valt en tvådagarstur med 
övernattning i tält på berget Brakk och under dessa 

dagar hann vi med att rida dryga fem mil i de flesta 
väderlekar, något som verkar ganska typiskt just för 
fjällmiljö. 

Den stora upplevelsen för de flesta av oss var nog 
att vi utan vägar och leder kunde ta oss högt upp på 
fjället via bäckar som hästarna antingen valde att 
hoppa eller vada över. Såväl stigningar som utför-
svandringar kan lätt ge den ovane en smula svindel 
men hästarna tog oss varsamt igenom det. Simturen 
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A L L  I N C L U S I V E  J U B I L E U M S M O D E L L
L M C  S T Y L E  4 9 3  K

LMC SVERIGEWWW.LMC-CARAVAN.SE

LMC firar sitt 65-årsjubileum med lanseringen av  
jubileumsmodellen Style 493 K „65 years edition“,  
som har ett särskilt omfattande sortiment av  
standardutrustning inkluderat i priset. 

■ Fullt utrustad till specialpris
■ Utrymme för hela familjen - upp till 6 personer
■ Kompressorkylskåp, 141 liter
■ 12 års täthetsgaranti för karossen
■ Tekn. tillåten totalvikt 1.700 KG

FIRA MED OSS! KAMPANJPRIS 269.000 KR. 

QUALITY. TRUST. AT HOME.

Jorm ligger 27 mil nordväst om 
Östersund. Boendet består av ett 
gästhus med 10 dubbelrum och 
egen dusch/toalett i alla rum. 

Ridning erbjuds ryttare med allt-
ifrån ringa till stora kunskaper, 
välj mellan är halvdag, heldag, 

2-dagars eller 5-dagarsfjällturer.

i den lilla gölen Silisjaure, där vi rastade, var inte 
bara uppfriskande kall utan även en rolig stund med 
en häst som behövde leka av sig efter dagens hårda 
jobb. 

Sagolik natur
Men korpens öga bjuder på så mycket mer, berättar 
Ola.

– Oavsett om man söker jakt, fiske, svamp, utma-
ningar eller bara lugn och harmoni så finns det här i 
den karga, sagolika naturen.

Själv är Ola fascinerad av samspelet mellan män-
niska, djur och natur. När han ser något vackert vill 
han gärna dela med sig, vilket vad var som hände när 
han som mycket ung upptäckte denna natur efter en 
flytt från Umeå och ett jobb som gitarrbyggare.

– Jag jobbade på bondgård på Island som ung, 
blev kär i hästarna och lärde mig rida. Kom hem och 
tänkte att den här terrängen vi kan erbjuda har allt 
en turridare kan önska sig. Så började vi bygga upp 
vår anläggning.  

Som besökare vill jag gärna även ge poäng åt Olas 
hembryggda öl Brakk, namngivet efter ett av bergen 
vi var uppe på. Och den nyfångade rödingen vi gril-
lade över öppen eld. Och förstås Elins hembakade 
bröd till frukosten.

Text: Beata Hansson

"Oavsett om man 
söker jakt, fiske, 
svamp, utmaningar 
eller bara lugn och 
harmoni så finns 
det här i den karga, 
sagolika naturen."

Man kan bo i gästhus med egen dusch och toa.

Den karga naturen ger lugn och harmoni.

Stigningar kan lätt ge den ovane lite svindel, men hästarna tog en varsamt igenom det.

Ridanläggningen Korpens Öga har fantastisk utsikt 
över Jorm-sjön och de svensk-norska fjällen i siluett.

Ola är fascinerad av samspelet mellan människa, 
djur och natur.
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CJ Tält & Fritid i Torup är 
experter på tältvagnar. En av 
årets nyheter kommer från det 
spanska märket Comanche.

 Intresset ökar 
för fenomenet 
tältvagnar. Mil-
jö- och elfordo-
nen har blivit 
allt populärare 
och dessa har 
ofta inte möjlig-
het att dra tunga 
husvagnar och 
då är tältvagnen 
betydligt lättare och bekvämare alter-
nativ till vanligt tält.

I halländska Torup ligger CJ Tält & 
Fritid som specialiserat sig på tältvag-
nar, fritidsmöbler, tält och utrustning 
för naturcamping. 

– När det gäller tältvagnar är vi åter-
försäljare av danska Isabella Camp-
let, holländska Campooz och spanska 
Comanche, berättar Christer Jönsson. 

Denna hösten vill han slå ett slag för 
Comanche, särskilt den nya modellen 
Oregon. Comanche finns i tre model-
ler; Oregon, Montana Explorer & MC 
Camp. CJ Tält & Fritid har även ett 
varierat utbud av begagnat. 

Att sommaren tagit slut 
behöver inte betyda att 
campingsäsongen är över. 
Vintercamping ställer dock 
andra krav på utrustning och 
förtält. 

 Många väljer att flytta sin husvagn 
till skidorter under vinterhalvåret 
för att ha ett bekvämt boende nära 
backar och friluftsliv. Med den kall-
lare säsongen kommer andra saker att 
ta hänsyn till. Den egna utrustningen 
blir mer skrymmande med vinterklä-
der och utrustning för de olika aktivi-
teterna. Det kan vara skönt att kunna 
förvara mycket av det utanför vagnen 
och även få en skyddad sittplats för till 
exempel lunchgrillningen. Ett mindre 
tält är även mer ekonomiskt och går 
fortare att värma upp. Med sin nätta 
storlek så går det snabbt att montera 
vintertälten och sedan låta dem stå 
hela säsongen. Tack vare sina kraftiga 
stativ och vintersäkring tål dom de 
svenska klimaten med mycket neder-
börd, temperaturväxlingar och kraftig 
blåst. 

Isabella Winter
Vi har tittat närmre på Isabella Win-
ter och Ventura Sälen 280/380, två 
storsäljare för nordiskt klimat.

Isabella Winter är ett robust tält 
med lite större djup än Ventura Sälen. 
Du får mer rymd, två ingångar och 
praktisk T-Rex-fästning på stativet. 
Tältet har klassisk Isabella-design 
med fin sömnad och kvalitetsmaterial 
i både tyg och fönster. Isabella Winter 
mäter 220 cm brett och 180 cm djupt 
och som extrautrustning att köpa till 
finns termotak, vintersäkring och 
stormsäkringssats.

Ventura Sälen
Ventura Sälen 280/380 har ett djup 
om 140 cm, anpassat för de snöröj-
ningsmarginaler som de flesta vin-
tercampingar begär. Sälen kommer i 
två bredder där du väljer mellan 280 
cm och 380 cm. Sälen har vintersäk-
ring som standard och termotak finns 

Tält som passar nordiskt klimat
Vintercamping i Sälen är härligt.

Med termotak blir det ombonat och välisolerat.

Isabella tillverkas i Danmark.

Comanche finns i tre modeller.

Comanche är ett spanskt märke.

Comanche Oregeon är årets nyhet.

VENTURA SÄLEN 280 & 380
Markmått: 380x140 cm resp. 280x140 cm
Vikt: Sälen 380: 43,6 kg, Sälen 280: 42,0 kg
Levereras med: vintersäkring, skruvfria 
FixOn Multi-beslag, gardiner Cube Creme, 
vagnskappa, hjulhuskappa, tält-, stativ- 
och pinnpåse.
Tillval: termotak, stormsäkring
Passar vagnshöjd mellan 235 och 250 cm
Rek pris inkl stativ: 280: 9 590 kr
380: 11 145 kr

ISABELLA WINTER
Markmått: 220x180 cm
Vikt: 27,5 kg
Levereras med: gardinsats Bowline 
Grey, understycke, hjulhuskappa, FixOn 
Multi, tältsäck, stativ- och pinnpåse, inkl. 
pinnupptagare.
Tillval: vintersäkring, termotak, 
stormsäkring
Passar vagnshöjd mellan 235 och 250 cm
Rek pris inkl. stativ: 8 295 kr

att köpa till. Ta för vana att montera 
stormsäkringslinor på tältet för att 
det ska stå säkert under kraftigare 
vindförhållanden. Båda tälten passar 
för vagnar med vagnshöjder 235-250 
cm. Sälen och Winter är utrustade 
med hjulhus- och markkappor för att 
skydda mot väta och vind. Deras tak-
lutningar är speciellt anpassade för 
att klara tung blötsnö och förhindra 
att större mängder ligger kvar.

Varför köpa till termotak? 
Med ett termotak får du en mer om-
bonad känsla. Det har även en isole-
rande effekt om du väljer att värma 
upp ditt tält. Termotaket hjälper ock-
så till att leda bort det kondensvatten 
som uppstår. Istället för att kondens-
vattnet samlas i taket och droppar ner 

så följer det termotaket och rinner 
ner längs med ytterväggen på tältet. 
För en lång hållbarhet på tältet så tag 
gärna för vana att torka av tältduken 
även inuti, med för tältet anpassade 
rengöringsprodukter. 

Text: Sigrid Östergren 
Foto: Isabella, Torbjörn Lagerwall

Smidig tältvagn 
från Comanche

Christer Jönsson.

Österlens största husbilscenter | Ny försäljningshall | Toppmodern verkstad 

Vångavägen 2, 270 21 Glemmingebro | 0411-180 90 | ivarssonsbil@telia.com | www.ivarssonshusbilscenter.se

Sveriges bästa priser 
på Hobby husvagnar!

Så går en förmedling till ...
Över 30 års erfarenhet av husbilar och husvagnar gör oss till 
din självklara förmedlings partner. Vi förmedlar tryggt och smidigt! 
Vi ansvarar för: • Annonsering • Försäljning • Förhandling • Finansiering 
• Säljavtal • Garanti • Inbyte • Service • Test • Utbetalning.

Vi är Skånes största 
förmedlare av husbilar 

och husvagnar!
– Sälj ditt fritidsfordon

 enkelt och tryggt!

Brett utbud av 
fritidsfordon i olika 

prisklasser!

Följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!

Just nu 10 vagnar hemma 
för visning – fler är på gång
Hobby 400 SFE Du Luxe
Hobby 460 LU De Luxe
Hobby 495 UL Prestige
Hobby 515 UHK De Luxe
Hobby 540 UL Excellent
Hobby 560 FC Prestige
Hobby 650 KFU De Luxe
Hobby 515 UHL De Luxe
Hobby 620 CL Excellent
Hobby 540 UFF De Luxe

460Sff Excellent
460 LU De Luxe
495 UL De Luxe
540 FU De Luxe
540 KMFE De Luxe

Modeller 
på väg in!
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Kabe utvecklar sitt sam-
arbete med Mercedes och 
lanserar Kabe Royal, en halv-
integrerad modell som initi-
alt kommer i två crossover-
utföranden. 

 Förra året presenterade Kabe ett 
nytt samarbete med Mercedes som 
resulterade i helintegrerade Kabe 
Crown, en uppgradering av Imperial-
serien och plåtisen Kabe Van. Alla är 
byggda på Mercedes Sprinter. 

– Nu tar vi ytterligare ett kliv fram-
åt och lanserar halvintegrerade Royal 
x780 och x880 på Mercedes Sprinter, 
berättar Mikael Blomqvist, teknisk 
chef och vice vd på Kabe.

Nedsänkbar taksäng
780 och 880-modellerna är Kabes 
storsäljare inom halvintegrerat. I 
crossoverutförande - x780 och x880 
- finns plats för hela familjen. Under 
den välvda formen på taket, strax 
bakom förarhytten, döljer sig en ned-
sänkbar taksäng med två sovplatser. 
Royal x780 är 7,75 meter lång medan 
x880 har en totallängd på 8,78 meter. 
Bredden är King Size, något Kabe är 
ensamma om på husbilsmarknaden. 
Det skapar en rymd i bilens bodel, vil-
ket tagits tillvara i planlösningen.

Fem sovplatser
Längst bak finns en dubbelsäng med 
spiralmadrass, extra tjock bäddma-
drass, ställbar huvudände och en 
stoppad sänggavel med läslampor 
och stämningsbelysning. Badrummet 
har vridbar spoltoalett, duschkabin 
och tvättställ med över- och under-
skåp. Sittgruppen består av en mjukt 
formad vinkelsoffa och ytterligare en 
sittplats som med förarhyttens sväng-

Kabe har utvecklat de 
passiva säkerhetssystemen 
inför modellåret 2021.

 Den aktiva säkerheten i ett 
fordon omfattar olika system 
för att motverka att en olycka 
uppstår. Kabe bygger sina hus-
bilar Fiat Ducato och Mercedes 
Sprinter där autobroms, antis-
ladd, regnsensor och attentio-
nassist är exempel på utrustning 
som bidrar till ökad säkerhet. 

– Som husbilsbyggare har vi 
ett särskilt ansvar för den pas-
siva säkerheten, alltså det som 
händer om kollisionen ändå 
sker. Förutom vår stabila hus-
bilskaross med en limmad kon-
struktion, uteliggare och extra 
kraftig infästning mot bildelen, 
har vi nu infört stålramar kring 
batteri och vattentank. Det för-
hindrar att dessa kommer i rö-
relse vid en krock, berättar Mi-
kael Blomqvist teknisk chef och 
vice vd.

Kabe har även en ny bords-
konstruktion där bordsskivan 
kan fällas undan vid körning. 

Kabe Royal 
– ny halvintegrerad modell på Mercedes

Förbättrad 
krocksäkerhet

bara stolar skapar en matplats för fem 
personer. Dinetten vid sittgruppen är 
nedbäddbar. Totalt kan upp till fem 
personer sova i Royal x780 och x880. 
Som standard finns fyra bältade plat-
ser, som tillval finns en femte.

Goda köregenskaper
De nya Mercedesbyggda crossover-
modellerna har framhjulsdrift, 9-ste-
gad automatlåda och en motor på 170 
hk. Här finns modern personbils-
teknologi i form av ett bra multime-
diasystem, navigator, LED-belysning, 
autobroms, regnsensor, attention as-
sistance, sidvindsstabilisering och 
mycket annat. 

– Mercedes Sprinter påbyggnadsbil 
med Al-kos chassi gör att våra husbi-
lar har köregenskaper som liknar per-
sonbilens, säger Mikael Blomqvist.

Heavy Duty avgasreglemente är 
standard på alla Kabes husbilar från 
och med årsmodell 2021. Kabe Royal 
har vattenburen golvvärme i hytten 
och ett extra värmepaket med fläkt 
under förar- och passagerarstolen. 

Passiv säkerhet – bordsskiva 
som fälls undan. 

Nya Kabe Royal är byggd på Mercedes Sprinter. Under det välvda taket döljer sig en nedsänkbar dubbelsäng.

Sängen har spiralmadrass, tjock bäddmadrass och ställbar huvudände. 

Ny inredning i Nordic Oak. 

Trådlös laddningsplatta för mobil vid in-
stegsvägg (Royal, Crown och Imperial).

HÖSTVISNING I ENKÖPING
25 SEPTEMBER - 4 OKTOBER.

Kom och 
se 2021 års  
modeller!

15

SVERIGES NÄRMASTE HUSBILSHANDLARE!SVERIGES NÄRMASTE HUSBILSHANDLARE!

Höste
rbjudanden • Höstebjudanden • Hösterbjudanden • Hösterbjudanden • Hösterbjudanden •

%
H U S VAG N A R

Ring gärna och boka tid med någon av våra säljare!

VI BJUDER PÅ KAFFE OCH KAKA!

På allt i butiken 
- inkl. beställningsvaror!

Försäljning: Gustav Dahléns Gata 11, Enköping • Verkstad: Sköldvägen 11, Bålsta
Tel: 0717-500 13 • info@lindstromshusvagnar.se • www.lindstromshusbilar.se
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UPPTÄCK FORSBERGS 
Störst utbud • Välsorterade tillbehörsbutiker • Förmånlig finansiering

 Välkommen in på ett av våra center! 
Hyssna • Bjuv • Stockholm • Borlänge • Linköping • Karlstad • Kalmar

forsbergsfritidscenter.se
 

Noll meter
till allt
Friheten att alltid kunna rulla vidare till nästa upplevelse. 
Det är den friheten vi älskar, och kanske är det därför vi 
har blivit störst i Sverige på husbilar. Så glöm allt krångel 
med bagageregler, hotell och andra mellanhänder.  
Kom och prova på friheten hos oss.

Adria genomför stora för-
ändringar på sina 2021-mo-
deller. Framför allt lanseras 
en ny generation av Coral 
och Matrix som fått ett läck-
ert formspråk och flera smar-
ta lösningar. 

 Förra årets stora husvagnsnyhet 
från Adria var lyxiga Astella. Astella 
liknade inget annat med sin moderna 
design och även i år sätter denna uni-
ka modell sin prägel på Adrias sorti-
ment, till och med på husbilarna. För 
den nya generationen av Coral och 
Matrix hämtar nämligen mycket in-
spiration från Astella. Båda serierna 
delar det nya formspråk som Astella 
introducerade. Båda modellerna har 
nya aerodynamiska profiler, ny design 
av det överhängande partiet över hyt-
ten, ny bakvägg och ny grafik. Båda 
finns som Supreme och Plus, byggda 
på Fiat Ducato. 

Säng eller fönster?
Coral och Matrix är för övrigt bygg-
da på samma plattform och har väl-

Adria 2021:

Ny generation av Coral och Matrix

digt mycket gemensamt. Det handlar 
egentligen bara om valet mellan pa-
noramafönster eller nedsänkbar dub-
belsäng. Prioriterar du sängkomfort 
i form av en stor dubbelsäng längst 
fram i bilen ska du välja Matrix. Välj 
istället Coral om du föredrar en ljus 
och öppen yta under det stora pano-

Tåliga väggar tack vare 
Comprex-konstruktion.

Härligt panoramatakfönster i Adria Coral.

Mjukstängande kökslådor.

Nedsänkbar säng i Matrix. 

ramafönstret. Inredningen är helt ny 
i båda fordonen och kännetecknas av 
stora, rena ytor och mer integrerade 
former som ger en sömlös övergång. 

Interiör
Köket har fått ny utformning med bl a 
stora mjukstängande lådor och prak-
tiska förvaringslösningar. Diskbänken 
är rektangulär och spisen trelågig, 
ugn finns som tillval. Den smala ab-
sorptionskylen rymmer 142 liter och 
köksfläkt är standard. Även badrum-
met är nytt med mer utrymmen för 
personliga saker. Från badrummet har 
man direkt åtkomst till garderoben. I 
sovrummet hittar vi stora sängar med 
två meters längd. Här finns förvaring 
under sängarna och stora överskåp. I 
Matrix finns även en nedsänkbar säng 
med måtten 130x200 cm.

Dubbelgolv
Coral och Matrix har nya baklyktor 
med LED-teknik utvecklad av Hella. 
Ljuspartiet är smalt och stilrent och 
håller hög ljusintensitet. Båda har så 
kallat tekniskt dubbelgolv, det innebär 
ett plant, jämnt golv i hela husbilen 
och möjlighet till förvaring i utrym-
met mellan golven. Som tillval finns 
Mach, Adrias applikation för styrning 
och övervakning av multimedia och 

elektronik. Coral och Matrix finns i 10 
planlösningar. 

Övriga nyheter
Alla Adrias husbilsserier har fått ny 
exteriör design. Två nya planlösning-
ar presenteras för 2021, det är Matrix 
Axess 640 DC och Compact SC. Alla 
Adria husbilar för årsmodell 2021 är 
i Sverige registrerade som heavy duty, 
vilket ger lägre fordonsskatt. Axess-
serien byggs på Fiat istället för Ci-
troën.



Möt Adrias nya modeller för 2021!

PASSA PÅ!
Nu ingår tillbehörspaket.
Spara upp till 26 900:-
Gäller vid köp av modeller 2021, t.o.m. 3 okt 2020.

CORAL MATRIX ADORA

SVERIGES 
HUSVAGN & HUSBIL 

MEST  
KÖPTA

www.adriaroadshow.se

Adria Roadshow
25 - 27 

September

Roadshow

Den 25 - 27 September kommer vi 
att visa 2021 modellerna från Adria, 
Knaus samt Pilote. 
Vi kommer att ha massor av  
kampanjer på alla våra modeller. Varmt  

Välkomna! 
 

25/9 Fredag 9 - 18 
26/9 Lördag 11 - 16 
27/9 Söndag 11 - 16

PASSA PÅ! 
Nu ingår tillbehörspaket, 
Spara upp till 26 900 kr  
Gäller vid köp av Adria modeller 2021, t.o.m 3 okt 2020

Nu kör vi även total utförsäljning  
på vår 2019 och 2020 från

P740 C 
Ord. 883 590kr 

NU 
769 000kr

Südwind 500 FU 
Ord. 355 900kr 

NU 
299 900kr

Detta är bara 2 exempel, fler finns.  
Så passa på att göra en fantastisk affär denna helgen 
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Alla erbjudanden gäller så långt lagret räcker, dock endast 25/9-4/10 2020. Med reservation för ev. slutförsäljning, felskrivningar och ändringar.

Barkborregatan 5
Västerås 
Tel. 021-13 20 61 
Vi finns även i Stockholm/Bro
www.husvagnar.com

Ullevivägen 33
Bro
Tel. 08-12 45 65 25
Vi finns även i Västerås
www.husvagnar.com

Öppettider Höstvisning 
Lördag 10-15 
Söndag 11-16

OBS visas endast under 
Roadshow helgen 25-27/9.

HÖSTMÄSSA
och Road Show
Se nya KABE och Adria 2021 25 sep - 4 okt.

ROADSHOW

25-27/9
VÄSTERÅS

HÖSTVISNING

25/9-4/10

Nya KABE Royal x780
KABE bygger sin nya Royal på Mercedes-Benz Sprinter, 
beställ den nu med fina erbjudanden.

Se nya KABE Crown
Nya KABE Crown byggs på en bas från Mercedes-Benz, 
med alla premiummärkets karaktäristiska egenskaper.

Besök av leverantörer! 
Ecster och Batterilagret 26-27/9,  

Mekonomen 26/9, Cinderella 27/9. 
Kom och prata med oss!

Mässerbjudanden på nya 
husvagnar och husbilar. 

Ett antal begagnade husvagnar 
och husbilar till mässpriser. 

20% rabatt på hela sortimentet i 
tillbehörsbutiken 
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B-ML T 780 är namnet på 
årets stora nyhet från Hymer. 
Det handlar om en halvin-
tegrerad modell i serien B-
Klass MasterLine. Sportigare 
utseende och avancerade 
säkerhetssystem är några av 
höjdpunkterna. 

 B-klass är Hymers toppmodeller. 
Den finns som ModernComfort, Su-
premeLine och flaggskeppet Mas-
terLine som kom förra året. Med 
SLC-chassi, assistenssystem och inn-
ovationer vann modellen både priser 
och husbilsentusiasterna beundran 
för sina köregenskaper. Till modell-
året 2021 presenterar Hymer nu en 
halvintegrerad husbil i B-klass Mas-
terline. 

Tekniskt dubbelgolv
Den har mycket gemensamt med sina 
helintegrerade syskon. Hymers SLC-
chassi är monterat från hytten och 
bakåt, golvet är alltså jämnt utan nivå-
skillnader som till exempel uppstick-
ande hjulhus. Golvet är ett så kallat 
tekniskt dubbelgolv som rymmer bl 
a vattentankar och elektronik. Längst 
bak i garaget är det enkelt golv och här 
finns plats för 450 kilo last. 

Säkerhetssystem
En helintegrerad husbil har ju hytten 
intakt vilket i det här fallet innebär att 

Hymer B-Klass Masterline utökas

Premiär för halvintegrerad uppföljare

Hymer Free är en framhjulsdriven plåtis byggd på 
Fiat. Nu kommer den i en specialversion som heter 
Blue Evolution. Den blå metalliclack, popup-tak, 
nytt multimediasystem och isofix-fästen för barn-
stol. Den färgglada Hymern mäter endas 540 cm, 
men har fyra sovplatser, dusch, toa, kök och ett 
kylskåp med dubbelöppning. 

Mercedes berömda säkerhetssystem, 
med bland annat broms-, sidvinds-, 
och avståndsassistans, kan behållas. 
Mercedeshytten gör även att B-ML 
T 780 får en annan exteriör profil än 
de andra Masterline-modellerna. Det 
handlar så klart om tycke och smak, 
men visst känns den lite sportigare 
och ungdomligare. 

Unika köregenskaper
Som standard sitter en 143-hästars 
motor, som via tillval kan uppgraderas 
till 177 hk. Automatlådan är 9-stegad 
och precis som övriga modeller i Mas-
terline-serien har B-ML T 780 unika 
köregenskaper och hög komfort. Bo-
delen mäter 235 cm på bredden och 
är därmed aningen rymligare än de 
flesta halvintegrerade husbilar. Den 
nya B-Klass MasterLine får en total-
vikt på 4,5 ton och det behövs därför 
körkort utfärdat före 1 juli 1996 eller 
ett C1-körkort. 

KORT OM HYMER BML- T 780
Pris: från 1 385 000 kr 
Sovplatser: 2-3 
Sittplatser: 4-5 
Längd: 789 cm 
Bredd: 235 cm 
Höjd: 296 cm 
Totalvikt: från 4430 kg 
Vikt i körklart skick: 3220 kg 
Max. lastförmåga: 1210 kg 

Hymer B-Klass MasterLine T 780 är byggd på Mercedes och SLC-chassi. 

Golvet är plant tack vare tekniskt dubbegolv. 

Ny blå plåtis
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Forsbergs Fritidscenter är 
generalagent för några av 
husbilsbranschens mest 
exklusiva märken. Con-
corde, Frankia, Hobby och 
Niesmann+Bischoff har alla 
fyra intressanta modellnyhe-
ter att presentera inför 2021.

 Forsbergs Fritidscenter är landets 
största återförsäljare av fritidsfordon 
och nådde förra året en respektingi-
vande omsättning på över 920 mil-
joner kronor. En imponerande resa 
för ett företag som startade på noll 
år 1991. Bröderna Christian och Ma-
thias Forsbergs livsverk finns idag re-
presenterat på sju platser och har 115 
anställda. Jonas Karlsson tillträdde 
som vd i mitten av mars. Här följer en 
sammanställning av nyheterna för de 
fyra märken som Forsbergs är gene-
ralagent. 

Frankia
Tyska Frankia ligger i övre skiktet av 
premiumbilar och har fem modellse-
rier; Platin M-line, Neo, Titan och F-
line. Dessutom lanserades förra året 
Yukon - en tuff plåtis byggd på Mer-
cedes Sprinter. Årsmodell 2021 finns 
Yukon tillgänglig i hela 10 olika ver-
sioner, varav fyra är med fyrhjulsdrift. 

F-Line finns nu som 5,5 ton (5,0 ton 
2020), gäller med motorreducering 
till 160 HK. En ny modell lanseras, I 
890 QD-B, med långt och stort kök, 

Forsbergs Fritidscenter 
- en fyrklöver av starka husbilsmärken

campout
®

Allt inom camping

Din resa börjar här
www.campout.se

|

ISTÄLLET 

FÖR ELMIA

MÄSSAN

§

MÄSSPRISER | ONLINE
Välkommen till vår monter - online! Gå in på vår hemsida och ta del av alla erbjudanden

FAKTA FORSBERGS FRITIDSCENTER
Grundades: 1991 av Christian och Mathias 
Forsberg
Ägare: Huvudägare är sedan 2011 Nalka 
(tidigare IKEA Invest)
Vd: Jonas Karlsson
Omsättning: ca 922 miljoner kronor
Anställda: Cirka 115
Anläggningar: Hyssna, Bjuv, Stockholm, 
Borlänge, Karlstad, Linköping och Kalmar

utfällbart barbord med sköna stolar 
och nedfällbar TV. Sängarna i QD-
modellerna får 10 cm lägre bäddhöjd 
och garderoberna runt sängen har ny 
design. Ny kokplatta med tre bränna-
re finns som tillval. Alla Frankia hus-
bilar av årsmodell 2021 att levereras 
med markiser ifrån Thule.

 M-line och Platin lanserar lutnings-
bara passagerarsäten med smart för-
varing under soffan Neo finns nu i 
tre versioner, bl a nyheten Neo MT 7 
GD-K med ett stort kompressorkyl-
skåp. 

 
Hobby
Optima On Tour Van kommer 2021 
vara tillgänglig i tre versioner - V65 
GE, V65 GF och V65 GQ - alla byggda 
på Citroen. Storsäljaren Optima On 
Tour uppdateras med två nya plan-
lösningar T 70 E och T 70 F båda med 
toalett och badrum längst bak och 
med enkelsäng eller franskbädd. Mo-
dellserie 2021 består av T65 FL, T65 
GE, T65 HFL, T65 HKM, T70 E, T70 
F - alla byggda på Citroen.

Optima De Luxe byggs på Fiat och 
kommer i tre versioner T65 GE, T70 
GE och nyheten som Forsbergs tror 
kommer bli en storsäljare T75 HGE. 
Optima On Tour Alkov tar över efter 
Hobbys trotjänare Siesta och uppda-
teras med ett Citroen-chassi. Ingen-
jörerna på Hobby har förutom design 
fokuserat på att minska på fordonsvik-
ten. Finns i planlösningarna A60 GF, 
A65 KM och A70 GFM.  Plåtis-model-

lerna Vantana On Tour och Vantana 
De Luxe finns fortsatt i två versioner 
per modell - K60 FT och K65 ET - och 
är även 2021 byggda på Fiat. 

  Forsberg Edition är ett koncept 
med fullutrustade storsäljarna till för-
månligt pris. Under 2021 finns kon-
ceptet på Optima On Tour (T65 GE, 
T65 HFL, T65 HKM) och Optima De 
Luxe (T65 GE, T75 HGE).

 
Concorde
Bjässen Concorde är så klart kungen 
i sortimentet. De lanserar en ny Li-
ner med exklusiv och modern de-
sign. Liner är Concordes näst största 
modellserie och utökas till 2021 med 
modellerna Liner 990 GI, 996 MI och 
1090 GI. De nya modellerna byggs alla 
på Mercedes-Benz Atego med 7,7 li-
ters sexcylindrig dieselmotor på 299 
hk. Totalvikten på de bakhjulsdrivna 
husbilarna blir från 12 och upp till 15 
ton. I övrigt ser modellprogrammet ut 
som tidigare år.

Niesmann iSmove:
Niesmann är kända för sina estetiskt 
tilltalande modeller. Årets största ny-
het är nya modellen iSmove. En hel-
integrerad premiumhusbil tillgänglig 
på 3,5 ton med en design och komfort 
som når nya höjder. iSmove har mo-
derna okonventionella lösningar som 
t ex svängbar sittgrupp, innovativ 
belysning med touchskärm, Sonos-
soundbar och specialdesignade ma-
terial. 

Jonas Karlsson tillträdde som vd i mit-
ten av mars. 

Niesmanns husbilar är något i en klass för sig. Här inredning i nya iSmove. 

Sovplats i Yucon 7GD.

Concorde Liner är lyx på högsta nivå. 

Master bedroom i Concorde. 

Niesmann iSmove på utsidan.

Hobby Optima On Tour Forsberg Edition.

Hobby Optima De Luxe Forsberg Edition.

Frankia Yukon - en tuff plåtis byggd på Mercedes Sprinter. 
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Limited T 660
Halvintegrerad med ny planlösning och fransk bädd. Kompakt och trevlig 
modell med funktionella detaljer som det nya Vario-badrummet, Skyroof-
takfönstret och väggbeklädnaden i köket och vid sittgruppen. Nedsänkbar 
säng finns som tillval. 

Vikt: 3500 kg
Mått: 698 cm x 232 cm
Sovplatser:2–5 Sängar
Sittplatser: 4–5 

 SLC-chassi förknippar vi normalt 
sett med Hymers framgångsrika sam-
arbete med Mercedes. Bürstner, som 
ingår i Erwin Hymer-gruppen, har nu 
getts möjligheten att använda detta 
på sin uppdatering av toppmodellen 
Elegance. SLC-chassit möjliggör ett 
plant, isolerat dubbelgolv utan nivå-
skillnader. Utrymmet mellan golven 
är 36 centimeter och där göms bland 
annat färskvattentank och batteri. 
Dubbelgolvet är åtkomligt utifrån 
från båda sidor vilket gör det enklare 
att lasta.

Två planlösningar
Elegance är en helintegrerad bjässe 
på 891 centimeter. På bredden är den 
232 centimeter och på höjden 303. 
Den finns i två utföranden; 910 G med 
långbäddar och 920 G med gueens-
bädd. Långbäddarna är 200x104 cm 
medan queensbädden mäter 197x140. 
Under huven finns som standard en 
Euro 6-motor på 143 hästkrafter. Som 
tillval kan man få 170 hästkrafter.

Sober inredning
Interiören är sober och snygg. Vid en-
trédörren hittar vi ett integrerat sko-
fack, skåp för flaskor och en väggyta 
för en upp till 32 tum stor tv. Vinkel-
köket har spis med induktionshäll och 
stor kyl med separat frys, 177 liter. Sof-
forna i ljus textil är vända mot varan-
dra, en så kallad face-to-face-lösning. 

Vår testbil har enkelsängar, vilka 
har en V-form som gör det enkelt att 

Bürstners flaggskepp Elegance – nu på Mercedes

Kortfattat omdöme:
Lika elegant som namnet antyder och nu dessutom bättre körkomfort på Mercedes och SLC-chassi. Stort plus får sängmiljön 
med rejäla madrasser, praktisk V-form och smart förvaring med bl a en lucka som kan förvandlas till frukostbricka. Bilen har 
flera små fiffiga detaljer som förhöjer känslan av kvalitet, bl a ett belysningskoncept med lampor som kan flyttas till olika fäs-
ten i bilen eller helt enkelt hållas i handen som en ficklampa. Fin förarmiljö med drag av Mercedes personbilar. 

BÜRSTNER ELEGANCE 910 G - 2021
Chassi: Mercedes SLC
Motor: 177 hk, automat
Totalvikt: 5500 kg
Tjänstevikt: 4250 kg
Längd: 897 cm
Bredd: 233 cm
Höjd: 303 cm
Värme: Alde vattenburen
Pris: från 1 419 900 kr

Bürstners lyxigaste husbilsmodell heter Elegance och lanseras i år på nytt chassi. Mercedes 
med framhjulsdrift i kombination med SLC-chassi ger goda köregenskaper och praktiskt dub-
belgolv. Husvagn på Väg fick både en förhandstitt och en kort provkörning i vackra Kvicksund. 

kliva upp. En smart detalj är luckan 
till förvaringsskåpet vid huvudändan 
av sängen som kan enkelt förvandlas 
till en bekväm serveringsbricka för 
morgonkaffet. Ovanför hytten finns 
även en nedsänkbar taksäng med 
måtten 194 x 147. 

Indus-toalett
Duschutrymmet är i princip lika rym-
ligt som hemma. En intressant nyhet 
på Elegance är Thetfords toalettsys-
tem Indus, ett resurssparande system 
med återanvändning av gråvatten. 
Indus gör husbilsåkaren självförsör-
jande på vatten i upp till två veckor. 
Toakem är smidigt placerat i lastut-
rymmet längst bak. Gasolflaskorna är 
lätta att komma åt och lasta av, tack 
vare avsaknad av lasttröskel. En enkel, 
men ergonomisk detalj. 

Bürstner på plats på Sundbyholm slott utanför Eskilstuna för att visa upp några 
av årets nyheter. Markus Pangerl, produktchef på Bürstner, Jörgen Fornander, 
Bürstner Sverige och Guido Venter, Bürstner Tyskland.

Köksmiljö med spis och ugn. 

Elegance har face-to-face-soffor 

Välj mellan långbäddar och queens-
bed. 

Fler nyheter från Bürstner
Husvagn på Väg har också fått provköra två andra 

nyheter för 2021; Limited T 660 och Eliseo C 641 Active. 

Eliseo C 641 Active
Årets plåtis-nyhet från Bürster. En smidig modell i fyra planlösningar. Vår 
testbil var utrustad med tillvalspaketet ”Active”, som bl a innehåller 16-
tums lättmetallfälgar, samt Skyroof-takfönster. Smidig plåtis 

Vikt: 3500 kg
Mått: 636 cm x 205 cm
Sovplatser: 2–5 Sängar
Sittplatser: 4–4 

Bürstner Elegance är toppmodellen och mäter 897 cm. 
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Nytt från Laika – Kosmo Emblema och Ecovip

Italienska Laika har fyra 
serier i sitt modellprogram 
- Kosmo, Ecovip, Kreos och 
den helt nya Kosmo Emble-
ma. Ecovip har i år gjorts om 
både interiört och exteriört. 

 Giambattista Moscardini började 
bygga husbilar år 1964 och namngav 
dem efter den första hunden i rym-
den. Laikas logotyp föreställer där-
för en röd vinthund med vingar. I år 
är det framför allt serien Ecovip som 
lyfter mot nya höjder. Ecovip serien 
får en helt ny design både utvändigt 
och invändigt. Ecovip består av nio 
halvintegrerade modeller och nio 
helintegrerade. Till 2021 kommer se-
rien att utökas med en plåtis-modell 
i tre varianter; Ecovip 540, 600 och 

641. Bilarna är 2,65 meter höga och 
2,05 meter breda, har två sovplat-
ser och fyra bältesplatser. Som tillval 
kan man få upp till fem bäddar via en 
bäddbar soffgrupp och popup-tak.  

Kosmo Emblema
I år lanserar Laika även nya serien 
Kosmo Emblema som består av fyra 
delintegrerade och tre helintegrerade 
modeller. Kosmo Emblema-serien är 
i grunden en Kosmo med design och 
inspiration från de andra serierna, 
bland annat det klassiska mörka trä-
slaget på inredningen som kallas för 
”Nocce italia” samt en lyxigare look 
på utsidan. Det kommer att erbjudas 
en Emblema-version på varje befint-
lig Kosmo undantaget alkoven (Laika 
F510). Kosmo Emblema byggs på Fiat 
och har 140 hästkrafter under huven. 

Sun Living har genomgått 
stora förändringar inför 
modellåret 2021. Precis 
som tidigare genomsyras 
varumärket av enkelhet och 
funktionalitet.

 Sun Living är ett systermärke till 
Adria som alltid kännetecknats av för-
månliga priser och ett lättöverskådligt 
modellprogram. Märket byggs sedan 
mer än femton år tillbaka på Adrias 
fabrik i Slovenien och har snabbt tagit 
marknadsandelar i hela Europa. 

Reboot
Modellåret 2018 fick Sun Living en 
helt ny identitet med mängder av för-
ändringar och ny logotyp. Nu är det 

dags igen för en rejäl uppdatering. 
Sun Living kallar det Reboot, alltså en 
omstart, och den består bl a av ny trä-
inredning som heter Nabucco Cherry, 
nya handtag på luckor och dörrar, ny 
belysning och nya textilier. Garaget är 
stort med flera praktiska lösningar, bl 
a 220V uttag för elcykel.

Tre serier
Sun Living finns i tre modellserier; V 
(van), S (halvintegrerad/crossover) 
och A (alkov). Totalt 10 planlösningar. 
Truma 6E, elektrisk golvvärme och 
uppvärmd spillvattentank är standard 
på samtliga modeller. Alla Sun Living 
husbilar för årsmodell 2021 är i Sveri-
ge registrerade som heavy duty, vilket 
ger lägre fordonsskatt. 

Omstart för Sun Living

Sun Living A-serie som i Alkov – perfekt för barnfamiljer. 

Ljus och avskalad interiör. 

Varje millimeter utnyttjas väl. Köksmiljö i Sun Living A 70. 

Nya Laika  
Kosmo Emblema.

Emblemas inredning heter Nocce 
italia.  

Laika Kosmo Van. 

Ecovip 3009.

Smart förvaring i Ecovip. 

Enzo Yla Trailer gr Enzo Yla Trailer Enzo YLB HGEnzo YLB Enzo Yla Trailer 
blk/pol

MAK Fuoco silver MAK Stone silver MAK Stone 5 MAK Load 5 

Enzo YLA Trailer 
vit/pol 

MAK Fuoco 5 
vit/pol 

MAK King 5 

Enzo Yla Trailer gr Enzo Yla Trailer Enzo YLB HGEnzo YLB Enzo Yla Trailer 
blk/pol

MAK Fuoco silver MAK Stone silver MAK Stone 5 MAK Load 5 

Enzo YLA Trailer 
vit/pol 

MAK Fuoco 5 
vit/pol 

MAK King 5 

TPMS Tyre Pressure Monitoring System (däcktrycksövervakning) till husbilar 4 eller 6 hjul, samt husvagnar.

SPÅRSÄNDAREN 
SWETRACK LITE
Gör som tusentals andra och  
skydda dina fordon med en 
spårsändare.

Vi ingår i Autoexpert & Däck Team kedjorna. Vår kunskap din trygghet

Vi erbjuder dig bästa möjliga däck och fälg utifrån ditt behov och önskemål för din husbil.

VI TAR HAND OM
DIN HUSBIL & PERSONBIL

Välkommen till ProDOB AB
  i Upplands Väsby

När du lämnar in din husbil eller bil till oss kan du lita på 
att vi tar hand om den på bästa sätt. Vi har välutbildad 
personal och jobbar med reservdelar motsvarande 
orginalkvalitet, med tre års funktionsgaranti.

• Ackrediterad Autoexpert verkstad
• Service enligt biltillverkarens specifikationer 

(Assistansförsäkring 12 månader Europa)
• Reparationer på bildelen/chassit
• AC kontroll samt reparation
• Däck & Fälg hjulskifte 

(vi har specialiserat oss för husbilar)
• Däck Hotell för Husbilar/Personbilar
• TPMS, Tire Pressure Monitoring System för 

Husbilar/Personbilar (däcktrycks- 
övervaknings system)

• Hjulinställning för Husbilar/Personbilar
• Montering av Extraljus, LED ramp, Backljus
• Vattenreningsverk (Blue Marine Led UV-light)  

med Wi-Fi

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

ProDOB

10 år

ProDOB AB
Kanalvägen 3d
UPPLANDS VÄSBY 
Tel: 08-410 400 67
www.prodob.se • info@prodob.se
Mån-tors 07.30-17.00 • Fre 07.30-1600
Lunch 12.00-13.00
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Boka din resa på finnlines.se MER HUSBILSSEMESTER MER HUS-BILSSEMESTER

Boka din resa på finnlines.se

MER HUSBILSSEMESTER

Flexibel ombokning

www.fritidscenteriangelholm.se
Helsingborgsvägen 31

0431-130 60

I vår 
tillbehörsbutik 

hittar du nyheter, 
fynd & riktigt bra 

kvalité, 
alltid till bra pris!

Vi jobbar

för er fritid!
2021-MODELLERNA 

PÅ VÄG IN!

CaraLoft och CaraSuite upp-
dateras i år med bl a ny tak-
konstruktion och Aldevärme 
som tillval. 

 Weinsberg ingår i KnausTabbert-
gruppen och bygger gedigna husbilar 
med god komfort. CaraLoft och Ca-
raSuite är halvintegrerade modeller 
med en bekväm ståhöjd på hela 215 
cm. Båda modellerna har en över-
byggnad i så kallad LFI-teknik, Long-
Fiber-Injection, vilket för taket lätt, 
starkt och tåligt. CaraSuite har en 
nedfällbar säng i fronten som stan-
dard. Både CaraLoft och CaraSuite 
kan utrustas med Alde vattenburen 

Knaus firar 60-årsjubileum 
och bullar upp med ett flertal 
intressanta nyheter. Sky Wave 
och Boxstar bjuder på speci-
ella 60-årsmodeller medan 
L!VE-serien presenterar en 
toppmodell på fem ton.  

 Knaus startade som de flesta mär-
ken med husvagnstillverkning. Året 
var 1962 när Helmut Knaus grunda-
de företaget som nu 60-årsjubilerar. 
Husbilar kom in i bilden 1988 med 
modellen Traveller som genast blev 
Årets husbil i den tyska branschtid-
ningen Promobil. Därefter har Knaus 
skapat sig ett rykte som pålitlig pro-
ducent av både små och stora husbi-
lar. En milstolpe uppnåddes 2015 då 
Sun I såg dagens ljus, en helintegrerad 
modell i det övre kvalitetsskiktet. 

Två specialmodeller
Jubileet firas med två specialmodel-
ler. Sky Wave har upp till sex sovplat-
ser och lämpar sig väl till familjer, 
men är samtidigt smidig och allround. 
60-årsmodellen är i iögonfallande 
med klarblå metalliclack, snygga ju-
bileumsdekaler på utsidan och brodyr 
på klädseln. Den andra jubileumsmo-
dellen är Boxstar, en plåtis hellackad 
i klarblå metallicfärg. Boxstar kan fås 
antingen med nytt panoramatakföns-
ter eller poup-tak. Naturligtvis är den-
na också försedd med 60-årsemblem. 

Sun 900 I
Knaus Sun 900 I är en treaxlade hel-
integrerad modell som uppdateras 
på flera punkter till årsmodell 2021. 

Framifrån noterar man direkt den 
nya designen på fronten, en tuff grill 
och sex strålkastare i LED som både 
ser snyggt ut och ska ge särskilt bra 
överblick i mörker. Invändigt får 
man lite marin känsla med trädekor, 
kromdetaljer och bänkskiva och bord 
i mörkare nyans. I köket finns ett 177 
liter stort kylskåp med separat frys. 
Dubbelhängda dörrar gör att de kan 
öppnas från två håll. Sun I finns i två 
planlösningar - 900 LEG med lång-
bäddar och 900 LX med queenbed. 
En annorlunda detalj är utomhus-tv:n 
som finn att välja till. Den fälls ut från 
den främre förvaringsluckan och för-
vandlar uteplatsen till en liten biograf. 

Instegsbjässe
L!VE är Knaus instegsmodell. I år in-
troduceras en helintegrerad modell på 
treaxlat 5- tonschassi, nämligen L!VE 
900 LEG. Detta är en nyhet som visar 
att lyx inte nödvändigtvis behöver 
vara dyrt. Ändå är husbilen mycket 
rymlig med en enorm sittgrupp med 
gott om plats att bjuda in gäster. Det 
finns två enkelsängar bak med måtten 
203x85 cm och en nedsänkbar bädd 
över hytten som mäter 200x150 cm. 
Dessutom gott om förvaringsutrym-
me, rymliga garderober och ett stort 
badrum med separat dusch. 

Van TI
Knaus Van TI är en halvintegrerad 
husbilsserie med låg vikt och smal bo-
del, 2,2 meter på bredden i stället för 
2,3 meter. Årets nya modeller fokuse-
rar på funktion, design och innovativ 
teknik. FoldXpand är till exempel en 
ny byggteknik som sparar plats, t ex är 

Knaus 2021:

Jubileumsmodeller och instegsbjässe

 Morelo är något av det lyxigaste 
som går att köpa i husbilsväg. Bakom 
märket står erfarna husbilskonstruk-
törer från konkurrerande märket 
Concorde, fabrikerna ligger endast 8 
km från varandra. Bergholm i Kris-

tinehamn blev svensk importör år 
2012 och har haft stora försäljnings-
framgångar. Nya toppmodellen heter 
Grand Empire och är den största hus-
bil som Morelo byggt.

Morelo – lyxigaste modellen hittills 

Weinsberg uppdateras

golvvärme. CaraLoft finns i model-
lerna 600 MF, 650 ME och 650 MF 
medan CaraSuites planlösningar he-
ter 650 MF, 650 MG och 700 MIG. 

Weinsberg CaraLoft och CaraSuite använder LFI-teknik. 

Knaus Sun I 900 LEG, en treaxlad toppmodell som uppdaterats till 2021. Läcker blå metallic på Sky Wave 60. 

Även Boxstar lyser upp klarblått. 

Live I 900 LEG visar att insteg kan vara lyxigt. 

CaraLoft 650 ME. 

V-formade sängar gör det smidigare 
att lägga sig. 

Boxstar i jubileumsutförande. 

bakväggen plattare, vilket resulterar i 
större yta invändigt.  

Planlösningen 650 MEG har enkel-
bäddar och ett fristående bord i sitt-
gruppen medan den kortare 550 MF 
har ett vägghängt bord och fransk 
bädd. 650 MEG har en svängbar 
duschvägg i badrummet, praktiskt 

och användarvänligt. Planlösningarna 
550 MF och 650 MEG präglas av ljusa 
färgtoner som ger ett ungdomligt och 
modernt intryck. Van Ti Vansation är 
en fullutrustad variant med bl a 27-
tums tv, backkamera, farthållare, ste-
reo med gps, vattenfilter och 16-tums 
alufälgar.
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www.bengtiorkelljunga.se
Skåneporten 2, Örkelljunga | Tel: 0435-555 00
Öppettider måndag-torsdag kl. 10.00-17.30, fredag 10.00-16.00, söndag 12.00-16.00

Välkommen till oss i Örkelljunga!
7 NYBILSFABRIKAT   |   SÖNDAGSÖPPET 12.00-16.00   |   UPP TILL 5-ÅRS GARANTI    

FULLSERVICEANLÄGGNING   |   AUKTORISERAD FIAT-VERKSTAD   |   SERVICEABONNEMANG

Kontakta oss gärna om du har frågor 
Telefon 0708-763 161, info@cjtalt-sauna.se
www.campingtaltbastu.se

NYHET!
COMANCHE OREGON
Comanche är en tältvagn för dig som vill sova bekvämt, 
men inte missa känslan av att bo nära naturen.

Sveriges största återförsäljare
av tältvagnar & tillbehör.

 Med 90 år är Dethleffs Europas 
äldsta tillverkare och det ska natur-
ligtvis firas. Specialserien Just 90 
finns i sex planlösningar och har en 
lång lista på standardutrustning. Till 
exempel har alla modeller multifunk-
tionsratt i läder, luftkonditionering, 
förarsäten och passagerarsits med 
justerbar höjd och lutning, farthålla-
re, LED-dagsljus och elektriskt upp-
värmda ytterspeglarna. Standard är 
också ett fönster i T-huven och i den 
70 cm breda bodelsdörren. En stor 
takhuv, mörkläggning i hytten, mygg-
nätsdörr, förtältsbelysning och LED-
belysning ingår också. 

Modern interiör
Interiören har ett modernt och 
fräscht utseende med handtagsfria 
överskåpsluckor, dekorlister  med trä-
sktruktur och grå jubileumsklädseln. 
Vidare finns LED-spottar med touch-
funktion och USB-uttag i sitt-gruppen 
och i sängarna. Badrummet är utrus-
tat med en elektrisk kassettoalett och 
dusch. Köket har spis, förvaring och 
ett kylskåp på 142 l med frysfack. Ett 
stort garage bak med dubbelsidiga 
lastluckor ger gott om lastutrymme. 
Dethleffs Just 90 finns i sex planlös-
ningar. Alla kan fås med en nedfällbar 
dubbelsäng. Just 90 T 6752 DBL och 

Just 90 T 6812 är under sju meter. Den 
senare har enkelsängar bak som kan 
konverteras till en dubbelsäng. Garde-
roberna finns vid foten av enkelsäng-
arna under vilka det finns ett rymligt 
garage, 120 cm högt. Den L-formade 
sittgruppen med motsatt sidostol ger 
plats för mer än fyra personer. Just 
90 T 6752 DBL har en dubbelsäng, 
separat dusch och tvättstuga samt en 
modern vardagsrumsdel med längs-
gående sittbänkar.  

Heavy duty
De större planlösningarna Just 90 T 
7052 EB och Just 90 T 7052 EBL med 
enkelsängar samt Just 90 T 7052 DBM 
och Just 90 T 7052 DBL med dub-
belsäng är alla 740 cm långa. De har 
också ett separat toalett och dusch, 
men kan anslutas med en dörr för att 
bilda ett öppet badrum, som skiljer 
fordonets främre område från bak-
änden, vilket ger mer avskildhet och 
utrymme för att klä och byta om. Även 
här finns ett stort bakre garage under 
sängarna. DBL- och EBL-modellerna 
har sittgrupper med lounge-känsla. 
Alla modeller är utrustade med en 130 
hk motor som standard och registre-
rade som heavy duty, vilket ger lägre 
fordonsskatt.

Pulse Classic 90: 
Halvintegrerad jubileumsmo-

dell med extra allt. Finns i 
fyra planlösningar: T 7051 

DBM, DBL, EB och EBL

XLI Edition 90:
Globetrotter XLI som 

specialmodell med lyxig 
standardutrustning i limiterad 

upplaga på 90 exemplar. Finns i 
två planlösningar med skinn-

klädsel och specialdekor. 

Nya Esprit: 
Helt omgjord inför 
2021. Integrerade 
husbilar med ny dub-
belgolvsteknik för 
camping året runt. 
Modern design med 
skandinavisk prägel 
som finns i 4 plan-

lösningar. 

Dethleffs firar 
”bara” 90 år 
Just 90 är namnet på Dethleffs jubileumsserie. Den handlar 
om en kompakt halvintegrerad husbil med omfattande stan-
dardutrustning.

Just 90 T7052 med queensbed. 

Jubileumsbilarna är extrautrustade. 

Klädseln i T7052 DB heter Maryland Metropolitan. 

Snygg LED-belysning i Pulse 90 T7051.

Esprit har nordisk touch interiört. 

Fler nyheter från Dethleffs

RV MASTERS AB
Comfort solskydd

Skydda din husbil från sol och kyla

BESTÄLL
VIA VÅR

HEMSIDA

www.rvmasters.se
 

 

 

KABE KLUBB SYD 
Klubben för dig med Husvagn eller Husbil. 

 

 
www.kabeklubbsyd.se  
 Hur man blir medlem? Se på hemsidan. 

 
  

 Därför är vi med i KABE KLUBB SYD:  Jag har fått så många nya 
vänner och har så otroligt trevligt på våra klubbträffar. KABE KLUBB 
SYD ger campinglivet en ny dimension. Lekar och tävlingar brukar stå 
på programmet då vi har våra klubbträffar. ”Vi trivs med varandra” 

KABE KLUBB SYD bildades 2006 
och har medlemmar i Sverige, 
Danmark och Norge.                    
Vi välkomnar alla var ni än bor.                
Det arrangeras 3 till 4 klubb-             
träffar per år. Klubben har även        
en ”by” på Elmiamässan och               
flera hemcampingar. 

 
”Vi trivs med varandra” 

Välkomna alla 
som äger en 
KABE husvagn 
KABE husbil. 
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Terminalvägen 1, Löddeköpinge • Tel. 046-70 98 40 • www.loddehusvagnar.se

Vi startar året med 
fantastiska 
erbjudanden 

både på husvagnar och 
husbilar samt i vår butik!

Välkommen till lödde husVagnar.
Öppettider: 
Mån – fre 10 – 17, lördag 27/8 och söndag 28/8 kl 11.00 – 16.00

Välkommen 
till förmässa i Lödde  

med visning av 2017 års  
modeller. Utförsäljning av 

2016-års modeller!

Vi bjuder på grillat!Nu börjar 2021 
rulla in på gården!

VÄLKOMNA ÖNSKAR SIW OCH BENGT MED PERSONAL!

När det gäller aktuella öppettider hänvisar vi till vår hemsida.
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd för våra kunders och personals bästa

Tyska LMC fyller 65 år och 
presenterar, förutom en ju-
bileumsmodell, även en ny 
serie husbilar - Cruiser T. 

 Historien bakom LMC går till-
baka till 1955 när Heinz Austermann 
byggde en husvagn som kom att bli 
legendarisk. Den kallades ”Knospe” 
och kunde fällas ihop. En annan mil-
stolpe är När Erwin Hymer tog över 

företaget 1991, därefter har LMC:s ut-
veckling gått snabbt framåt. Idag, 65 
år senare, har LMC flera innovatio-
ner på sin meritlista, bl a golvvärme 
i husvagnar, dubbelgolv, uppfällbart 
tak, GFK-skydd och lättbyggnations-
teknik. 

Jubileumsmodell
För att fira jubileet har LMC tagit 
fram en specialmodell, halvintegre-
rade V 643 G. Den byggs på Citroën 

Jumper med 165 hästars motor och 
kommer att få mycket av det som nor-
malt är extrautrustning redan i stan-
dardutförandet. V 643 G har en grå-
lackerad förarhytt, är 6,76 meter lång 
och mäter totalt 2,69 meter på höjden, 
invändigt är ståhöjden 1,98 meter. 
Som sig bör dekoreras den med jubi-
leumsloggor både på in- och utsidan. 
Till årsmodell 2021 släpps också den 
nya serien Cruiser T som finns i tre 
planlösningar. 

Kompakt, men rymlig. Pilote 
lyckas klämma in förvånans-
värt mycket i nya Pacific 
P626D, en modell som en-
dast mäter 620 centimeter 
på längden. 

 Produktionen av Pilotes modellpro-
gram för 2021 har naturligtvis påver-
kats av pandemin, men tack vare hårt 
arbete av hela organisationen så kan 
fransmännen presentera flera spän-
nande nyheter. Till exempel har po-
pulära Pacific P 696D fått en lillebror. 

P626D är en ultrakompakt modell som 
är endast 620 centimeter lång, men 
ändå både rymlig och ergonomisk. 
Här finns ett stort vardagsrum, en till-
tagen säng med måtten 200 x 185 cm, 
kök med en stor arbetsyta, badrum 
med inbyggt omklädningsrum och 
rent allmänt generösa ytor. God kom-
fort för två personer, helt enkelt. 

En annan populär modell är Pacific 
P 720FC, den finns nu med enkelsäng-
ar i P720FGJ och kan fås med eller 
utan taksäng. Helintegrerade Galaxy-
serien lanserar en nyhet med face-

to-face lounge i den stora 7,81 meter 
långa Galaxy G 781. Vidare finns nu 
Pilotes husbilar med Al-ko-chassi i 
Essential-utförande.

Ljus inredning
Pilote uppdaterar även interiören 
med blanka vita skåpdörrar och 
matchande träslag på väggarna. Dy-
norna finns i fyra varianter medan 
gardinerna erbjuds i tre färger. Pilote 
har även förbättrat sina utrustnings-
nivåer. Essential innehåller chassipa-
ketet (ESP Traction +, dubbla airbags, 

farthållare, LED dimljus) och en 140 
hästars motor. Sensation innehåller 
nu även 16 tums aluminiumfälgar, ratt 
och växelspak i läder, instrumentbrä-
da i aluminium, rattstyrning av stereo 
samt dusch i lastrummet.

Uppgraderad kontrollpanel 
Pilotes kontrollpanel heter Xperience 
och den har fått ett nytt gränssnitt 
som är enklare och mer responsivt. 
Med Xperience kan man styra bl a be-
lysningen och se nivåerna av färskvat-
ten, gråvatten och batterispänning. 

Kompakt Pilote med gott om plats

Rymligt vardagsrum och ljus interiör. 

P626D har en stor nedsänkbar säng. 

Kök med en stor arbetsyta. Badrum med inbyggt omklädningsrum.

Jubileumsmodell från LMC
LMC Van 643 G, halvintegrerad jubileumsmodell. Varma toner i inredningen på Van 643 G.

Smart förvaring i golvet. 
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www.malibu-vans.com

MALIBU VAN PREMIUMKLASSEN
Upptäck den nya mångfalden!

Besök din återförsäljare 
och upplev 
best Van in class!

MA_Anzeige_Van_HusvagnPaVäg_Elmia_255x155+5mm.indd   1 15.09.2020   14:17:09

Malibu är ett småsyskon till 
lyxmärket Carthago, men 
bygger allt exklusivare mo-
deller. Till exempel nya Ge-
neration M.

 Malibu är ett märke som blir allt 
vanligare på de svenska vägarna. 
Märket är nära släkt med Carthago 
och har tidigare varit mest kända för 
sina van-modeller. Men på senare år 
har företaget även satsat på hel- och 
halvintegrerade modeller. Nya Gene-
ration M har välgjord inredning med 
fina möbler och fräsch design, särskilt 

noterbart är de konkava överskåps-
luckorna. Malibu har ett tekniskt och 
uppvärmt dubbelgolv, plana ramföns-
ter och takkonstruktion i tåligt GRP. 

Malibu närmar sig lyxklassen 
Malibus nyhet för 2021 heter Generation M. 

Carthagos Liner for two är en lyxig fyrarummare.  

Expedition XL är störst hittills och byggd på tre axlar. 

C-tourer väger 3,5 ton.

Stefan, Ove och Per. Kristinehamns-
familjen har byggt husbilar i 30 år. 

Liner for two byggs på heavychassi 
från Fiat. 

Smart tv-lösning. 

Carthago har utökat samar-
betet med Mercedes inför 
modellprogrammet 2021. 
Vissa modeller i serierna c-
tourer I/T, chic c-line I och 
chic e-line new generation 
byggs nu på Mercedes-Benz 
Sprinter. 

 Vissa Carthago-serier har till mo-
dellåret 2021 fått en speciell stjärna 
i grillen, det vill säga Mercedes klas-
siska emblem. Man kan välja mellan 
två motorvarianter: Mercedes-Benz 
Sprinter med 143 hk (105 kW) eller 
170 hk (125 kW).

C-tourer
Carthago har finslipat stora delar av 
sitt modellprogram. C-compactline 
är en smidig modell med smalare bo-
del som fått främst interiöra förbätt-
ringar, bland annat i sittgruppen och 

badrummet. C-tourer, som håller sig 
i 3,5-tonsklassen, finns som halv- el-
ler helintegrerad och kan beställas 
på antingen Mercedes eller Fiat. Det 
innebär att serien tillhandahåller 25 
olika valmöjligheter. De helintegrera-
de modellerna på c-tourer har LED-
strålkastare som tillval och en ny typ 
av fiberoptik  för effektivare blinkers, 
halvljus och helljus.

Liner for two
Carthagos unika liner-for-two är i 
princip en fyrarummare med exklu-
siv rund loungesittgrupp. En modern 
förarhytt med tillval för kontor och 
TV-rum, enkelsängar på längden som 
kan sänkas ner elektriskt, ett bekvämt 
badrum och ett stort kök med höjd 
köksbänk. 

Nytt för 2021 är att liner-for-two 
byggs på heavy-chassit från Fiat med 
nya silverfärgade 16-tumsfälgar som 
tillval. 

Fler Carthago med 
stjärna i grillen 

Nordic husbilar firar 30-års-
jubileum med att utöka åter-
försäljarledet och lansera 
nya Nordic Expedition XL. 

 Nordic husbilar grundades 1990 
och erbjuder idag fem standardmo-
deller, byggda på Fiat eller Mercedes 
efter kundens önskemål. Explore och 
Extreme är 7,5 metersbilar och är en 
meter kortare än flaggskeppet Expe-
dition som är 8,5 meter. Explore och 
Expedition har samma planlösning. 
Alla tre är rikligt standardutrustade 
och byggda för en riktiga kall varga-
vinter.

Årets nyhet är Expedition XL, en 
nio meter lång modell som tillverkas 
enbart på Mercedes med 9-stegslåda 

Nordic expanderar – och jubilerar!

och treaxlat Al-ko-chassi. Högbädd, 
gueenbädd eller separata sängar finns 
att välja på. 

Fler representanter
Nordic säljs numera även i Norge 
via Frode Heum på Nordic Caravan. 
I Sverige har samarbete inletts med 
Navis Powerstore i Luleå, som drivs 

av Mikael Hjorth med fru Karolina.
– Framöver söker vi ett par handla-

re till i mellersta och södra Sverige. Vi 
vill även utöka i Finland, berättar vd 
Stefan Tanskanen. 

De senaste åren har Nordic tillver-
kat 15-20 enheter årligen, målet är 

att minst fördubbla tillverkningen de 
närmaste fem åren.

– Men vi har ingen ambition att bli 
volymtillverkare. Alla Nordic-kunder 
ska känna sig unika och stolta över att 
de har köpt en svensk-tillverkad hus-
bil, avslutar Stefan.

HYMER CENTER by Hansen Caravan
Vallentunav. 401, Upplands Väsby

Uppfyll semesterdrömmen hos oss!
Vi säljer husbilar och husvagnar från Europas ledande  
tillverkare: HYMER, Carado & Eriba. Varmt välkommen!

ÖPPET
Mån-tors 10-18

Fre 10-17 Lör 11-14
hansencaravan.se
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Autohallen är agent för de 
populära märkena McLouis, 
Eura och Karmann. En del av 
framgången ligger i de gene-
rösa utrustningsnivåerna som 
företaget kallar All-inclusive. 

 Autohallen har vuxit till att bli ett av 
landets största försäljningsställen av 
husbilar. Med anläggningar i Lomma, 
Alingsås, Uddevalla, Stockholm och 
Karlstad täcker de stora delar av lan-
det. Som agent för märkena McLouis, 
Eura och Karmann spänner deras for-
don över ett brett spektrum; från pris-
värda instegsbilar och små plåtisar till 

lyxiga toppmodeller på nio meter. En 
av orsakerna till framgången är Au-
tohallens All Inclusive-koncept som 
innebär att en mängd tillbehör ingår 
som standard - allt från solceller, mar-
kis, cykelställ och tv till farthållare, 
airbag och multimediapaket. 

Ny McLouis-serie
McLouis är ett av landets mest sålda 
husbilsmärken. Det grundades av den 
karismatiske italienaren Pierluigi Ali-
nari som tyvärr gick bort i maj månad. 
Men passionen för husbilslivet lever 
vidare i hans husbilar. McLouis nya se-
rie 200 är framtagen för att locka nya 
husbilsåkare. Med enklare utrustning 

och materialval kommer modellen att 
ha en mycket konkurrenskraftig pris 
på från 649 000 kronor. McLouis 200 
finns i tio planlösningar, fem halvinte-
grerade och fem alkovmodeller. 

Eura på MB
Eura ligger i premiumsegmentet och 
har ett brett utbud av halv- och hel-
integrerade modeller samt alkover. 
Även Eura hakar på trenden att bygga 
husbilar på Mercedes. Nya Eura Mo-
bil Contura

är en exklusiv halvintegrerad mo-
dell på Sprinter-chassi. Elegant in-
redning med yacht-känsla och snygg 
övergång mellan förarhytt och bodel. 

Contura finns i fyra planlösningar där 
C716 EB är minst och har allt-i-ett-
badrum. De övriga tre - C 766 EB, C 
766 EF och C766 QB - är 7,84 meter 
och har separat wc och dusch på var-
sin sida om mittgången. Eura Mobil 
Contura har Al-ko-chassi med total-
vikt på 4,5 ton och dubbelgolv med 19 
cm utrymme. 

 
Karmann
Plåtismärket Karmann lanserar nya 
Davis 630, en smart modell som kan 
fås med popup-tak och fyra sovplat-
ser. Längst bak finns dubbelsäng som 
kan hissas upp och ger plats åt cyklar 
eller annan skrymmande last. 

Autohallens trippel
- nytt från McLouis, Eura och Karmann 

Ditt servicecenter

FÖRSÄLJNING AV HUSVAGNAR
RESERVDELAR • TILLBEHÖRSBUTIK • FÖRTÄLT • LUFTTÄLT

Vi hjälper dig att sälja din husvagn, fråga oss angående förmedling!

Växel 044-24 81 70
Joakim 044-24 81 71, 0709-84 81 71 • Mathias 044-24 81 74

www.ahushusvagnsexpo.se

Åhus Husvagnsexpo AB
Org.nr 556 169-91 16

Högsta kreditvärdighet
© Bisnode 08 sep 2017

ÖPPETTIDER Försäljning/Butik

Tis-fre 10.00-17.00 • Lördag 10.00-13.00

I ÅHUS

10% rabatt
På ordinarie priser

Till alla medlemmar i:

Lufttält
till husvagn

fr 10.900:-

Movers 
fr 13.995:-

Monterat och klart

Dometic 1500
air-condition
18.900:-
Monterat och klart

Isabella
Thor stol
995:-
Ord: 1.095:-

Westfield 
bord

115 x 70cm

1.295:-
Ord: 1.495:-

VISNINGSVECKA 2-10 OKTOBER 

- KOM OCH TÖM BUTIKEN!

Mässpriser på alla 
beställningar av förtält 
fram till sista oktober!

2-10 OKT
Ytterligare
10% rabattpå alla tillbehör och våra tre servicear(gäller även röda priser)

Liten service
Det mest nödvändiga för att 
känna dig säker på vägarna.

Pris 1.995:-

Fullservice
En komplett genomgång av hela 
din husvagn, för dig som vill ha 

enn problemfri säsong. Fukt- och 
gasoltest inkluderat!

Pris 3.200:-

Grundservice
En grundlig översikt av din vagn, 

invändigt och utvändigt. Fukt- och 
gasoltest ingår alltid hos oss!

Pris 2.500:-

Eura Integra och Integra Line är som namnet antyder helintegrerade. 

McLouis MC4 är en storsäljare. 

Nedsänkbar säng i MC4.

Euran Contura 766 på Mercedes-chassi.

Ombonad köksmiljö i Eura. 

Plåtisen Karmann Davis 590 med popup-tak. 

Interiör i Davis 590. 
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Nya Carado A132 är en kort 
alkovbil med mycket plats. 
Kan låta motsägelsefullt, 
men tillverkarna har lyckats 
utnyttja varje millimeter op-
timalt. 

 Carado är ett ungt husbilsmärke, 
det bildades så sent som 2005 av Er-
win Hymer Group. De byggs i när-
heten av Dresden i Capronfabriken 
som är en av de modernaste i Europa. 
Varumärket står för välbyggda, enkla 
bilar med god komfort och finns som 
helintegrerade, halvintegrerade, alko-
ver, vans och plåtisar. 

Uppfällbar alkov
Modellåret 2021 lanseras en modell 
som bör tilltala familjer, uthyrningsfö-
retag, de som drar sig för att köra hus-
bil i stadskärnor och egentligen alla 
som vill ha en riktig husbil som inte 
är för stor och klumpig. Alkovbilar är 
urtypen för husbilar. Carado A132 är 
bara 594 cm lång, men har ändå två 
dubbelsängar. Längst bak finns en 
tvärställd dubbelsäng där trappstegen 

Carados första alkov under sex meter

Sunlight är ett ungt märke 
som firade 15-årsjubileum 
förra året. Märket ingår i Er-
win Hymer-gruppen och är 
ett de bäst säljande instegs-
fabrikaten på marknaden. 

 Sunlight profilerar sig som ett hus-
bilsmärke speciellt för unga familjer, 
aktiva sportutövare och äventyrsgla-
da globetrotters. Modellprogrammet 
spänner över allt från plåtisar, van och 
alkov till hel- och halvintegrerat. 

Adventure Edition
Till årsmodell 2021 presenteras flera 
nyheter, bl tillvalspaketet Adventure 
Edition. Här ingår bl a multimedia-
paket, klimatanläggning och svart 

metalliclack. Plåtisen Cliff lanserades 
2018 och är perfekt för de som vill ha 
en mindre bil som är lättare att ma-
növrera i tät trafik. Nya Cliff 640 har 
separata långbäddar längst bak vilket 
ger bra plats i lastutrymmet. 

Kort alkov
I kategorin Van, som är modeller med 
smalare bodel, lanseras Sunlight V 69 
som är 6,86 meter lång och har queen-
bed. Sunlight T 69 LC är halvintegre-
rad och har en ny lösning med dinette 
för upp till sex sittande. Alkovmodel-
ler har fått ett uppsving på senare år 
och tilltalar inte minst barnfamiljer. 
Nya A 60 är ovanligt kort med sin 5,94 
meter. En smart lösning är att alkov-
sängen kan fällas upp vilket ger luftigt 
utrymme när sängen inte används.  

Sportiga Sunlight 

Sunlight Cliff med Adventure Edition med svart lack. 

Längst bak finns en tvärställd dubbelsäng. 

Carado A 132 är en smidig alkovbil som mäter blott 594 cm. 

är integrerade i garderoben. Ovanför 
hytten finns en alkovbädd med den fi-
nurliga egenskapen att den går att fäl-
la upp. Det skapar rejält med luft när 
förarhytten när sängen inte används. 
Dinetten utgörs av en soffa och förar-
hytten snurrstolar. 

T459
En annan ny modell är T459, en halv-
integrerad bil med rymlig face-to-
face sittgrupp. Här finns plats för sex 
stycken. Carado har en serie som kall-
las vans. Det är inte plåtisar utan van-
liga husbilar med smalare mått. Här 
finns i år en ny modell, V339, en halv-
integrerad bil som är 6,86 meter lång 
men bara 2,15 m bred. Trots det finns 
plats för en queenbed längst bak. Alla 
Carado-modeller får till 2021 Isofix-
fästen för barnstol.

T459 har queenbed trots att den bara är 215 cm bred. 

Ronny ochTina ser fram emot jubileumsfesten på Jägersbo camping. 

Smart att kunna hissa upp alkoven i A 132. 

Han är ung, bor i storstad 
och driver det snabbaste 
växande kontot på Insta-
gram. Inte direkt urtypen för 
en husbilsåkare. Men Basse 
Widman har testat en vecka 
med husbil och fastnade di-
rekt. – Det var en ny värld 
som öppnade sig.

 ”Sveriges roligaste barn” är ett av 
de snabbaste växande kontona på In-
stagram. Bakom projektet står Basse 
Widman, till vardags bland annat pro-
ducent på Rix Morronzoo. Just nu är 
han föräldraledig och en dag när han 
lekte med sina barn fick han en idé. 

– Jag lekte kurragömma med bar-
nen och insåg hur dåliga de var på det. 
Samtidigt fanns det humor i det så jag 
la upp några klipp privat och många 
av mina vänner tyckte det var väldigt 
roligt, berättar Basse. 

Så han skapade ”Sveriges roligaste 
barn” på Instagram. Intresset visade 
sig vara enormt och kontot växer ex-
plosionsartat. 

– Igår tillkom till exempel 4000 
följare och just nu är det totalt över 
230 000. Det är helt galet, det hade jag 
inte alls förväntat mig. Men jätteroligt 
så klart, säger Basse. 

Att det är svenska klipp med hög 
igenkänningsfaktor tror han är en an-
ledning till intresset. 

– Dessutom är barn nog det som fil-
mas mest av allt, så det finns en stor 
källa att ösa ur, säger Basse.

Han har också kontot ”Sveriges ro-

ligaste djur”, även det med stort antal 
följare. 

Fastnade för husbil
Tillsammans med sina egna barn tes-
tade han och hustrun Evelina på hus-
bilssemester i somras. Färden gick till 
Lysekil på västkusten med en Hymer 
husbil. 

– Det var en ny värld som öppnade 
sig. Vi hade inte tur med vädret, men 
det var mysigt ändå och vi hade en jät-
tefin resa. 

Övernattningarna skedde på en 
trevlig ställplats. Att köra en stor hus-
bil var inga problem, tyckte Basse.  

– Jag trodde det skulle vara mer 
nervöst att köra den, men det kändes 
tryggt och gick hur fint som helst. Vi 
är sugna på att göra det igen, vi fast-
nade verkligen för husbilslivet. I går 
grät min son faktiskt för att han sak-
nade husbilen. 

Det kanske kan bli ett roligt klipp på 
Instagram, vem vet. 

”Sveriges roligaste 
barn” åker husbil

Namn: Basse Widman 
Familj: fru, tre barn (5 år, 4 år och 3 mån)
Gör: radioproducent
Aktuell: driver kontot Sveriges roligaste 
barn
Semester: husbilresa till Lysekil
Husbil: Hymer B DL 678

– Det ska bli en fest som man 
lägger på minnet! Det säger 
Tina Frantzén, ordförande i 
Kabeklubb Syd, om 15-årsju-
bileet nästa år. 

 Klubben Klubb Syd jobbar för att 
Kabe-ägare ska kunna träffas och tri-
vas med varandra. Klubben har med-
lemmar i Sverige, Danmark och Nor-
ge, alla är välkomna så länge man äger 
en Kabe husvagn eller husbil. Genom 
åren har många träffar anordnats runt 
om i Skåne, Blekinge, Småland, Hal-
land och Danmark. 

Nästa år firas 15-årsjubileum på Jä-
gersbo Camping i Höör, klubbens för-
sta hemcamping. 

– Det blir ett späckat program med 
god mat, dans och andra aktiviteter. 
Personal från Kabe och återförsäljare 
som vi samarbetar med är också in-
bjudna, berättar Tina. 

På fredagen bjuds det på lätt för-
täring med mingel. Lördagen börjar 

med en frukostkasse, sedan blir det 
aktiviteter. 

– På lördag kväll blir vi hämtade i 
bussar som kör oss till Bosjökloster. 
Efter välkomstdrink serveras tvårät-
tersmiddag och sedan bjuds det upp 
till dans med liveorkester. 

Klubben ser ljust på framtiden. 
– Många har upptäckt campinglivet 
och det har lett till nya medlemmar. Vi 
förenas kring ett gemensamt intresse 
och trivs med varandra, avslutar Tina. 

Husvagn på Väg gratulerar jubila-
ren och önskar klubben ett trevligt 
firande på Jägersbo. 

Kabe Klubb Syd fyller 15 år
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Lindströms Husbilar & Hus-
vagnar har utökat sitt sor-
timent och säljer nu även 
Etrusco och Knaus. – De är 
ett bra komplement till våra 
övriga märken, säger Cecilia 
Lindström. 

 Lindströms Husbilar & Husvagnar 
har upplevt en stark utveckling de se-
naste åren. Anläggningen i Enköping 
invigdes förra året och består av 3000 
fräscha kvadratmeter med utställ-
ningshall, kontor och butik.

– Det har blivit ett 
stort lyft. Läget utmed 
E18 är perfekt och efter-
som vi själva planerat 
och byggt anläggningen 
är den anpassad exakt 
efter våra behov, säger 
John Lindström, vd. 

I våras byggdes en ny 
tillbehörsbutik i Enkö-
ping. Som Kama Fritid 
Premium Dealer är bu-
tiken inredd enligt Ka-
mas nya koncept som 
gör exponeringen av 
tillbehör ännu mer tilltalande.

– Butiken är 500 kvadratmeter stor 
och ligger i två plan. På ovanvåningen 
visar vi tält och fritidsmöbler medan 
övriga tillbehör finns på nedre plan, 
berättar Cecilia. 

Tre nya märken
Sortiment är breddats det senaste 
året. Bl a har husvagnar från LMC 
plockats in.

– Det är spännande att jobba med 
nya husvagnar igen, det var ju som 
husvagnshandlare Lindströms star-
tade en gång i tiden, säger Cecilia som 
även säljer husbilar från italienska 
Etrusco. 

Det senaste tillskottet kommer från 
importören Bergholms märken, näm-
ligen Knaus husbilar. 

– Knaus har ett gott renommé och 
är ett bra komplement till våra övriga 
märken. Jag och min man har själva 
alltid gillat Knaus så när vi fick möj-
lighet att erbjuda även dessa kändes 
det helt rätt, säger Cecilia.

Serviceverkstad
Även anläggningen i Bålsta har för-
bättrats, bland annat har en ny kund-
mottagning skapats. 

– Vi har gjort det enklare för kun-
den att orientera sig. Det ska vara tyd-
ligt vart man vänder sig oavsett om 
det handlar om försäljning, verkstad 

eller tillbehör, säger Ce-
cilia Lindström. 

I Bålsta finns företa-
gets verkstad, en kom-
plett serviceanläggning 
för såväl husbilar och 
husvagnar som för per-
sonbilar. 

– Verkstaden är auk-
toriserad av Fiat, en stor 
trygghet för kunden. Vi 
använder endast origi-
naldelar och våra meka-
niker utbildas kontinu-
erligt av Fiat, berättar 

Ingela Linder, kundmottagare. 
Verkstaden har ett samarbetsavtal 

med AD Bildelar vilket innebär att 
man kan åta sig såväl arbeten i bode-
len som motorreparationer. Fordon av 
alla märken är välkomna. 

– Vi erbjuder ett komplett utbud av 
service. Numera monterar vi också 
hydrauliska stödben från E&P, utför 
AC-arbeten och gör även mindre lack-
eringsjobb, fortsätter Cecilia. 

Husvagnsreserven i Kristi-
anstad har invigt en ny Fiat 
Professional-verkstad. Dess-
utom har ett nytt märke gjort 
entré i utställningshallen. – 
Nu säljer vi även husbilar och 
husvagnar från Adria, berät-
tar vd Anders Ekdahl. 

 Adria är ett välbekant märke för 
Husvagnsreserven. Redan år 2000 
fanns den slovenska tillverkaren i sor-
timentet. Nu är Adria tillbaka i Kristi-
anstad och Anders har stora förhopp-
ningar. 

– Adria gör riktigt bra fordon till 
konkurrenskraftiga priser. Ett mycket 
bra komplement till våra övriga mär-
ken, säger han. 

Husvagnsreserven kommer att 
marknadsföra både husvagnar och 
husbilar från Adria av årsmodell 2021.

Fiat Professional
Husvagnsreserven storsatsar även på 
service och eftermarknad. Förra året 
byggdes en ny verkstad på 820 kvm 
med sex arbetsplatser, fyra lyftar, 
snickeri, lager och kundmottagning. 
Verkstaden är auktoriserad av Fiat 
Professional och kan utföra alla typer 
av arbeten på Fiat Ducato. 

Bygger broar
Husvagnsreservens utveckling har va-
rit enorm det senaste decenniet med 
en tredubbling av omsättningen. För 
att möta det stora intresset har före-
taget gjort en omorganisation där an-
svaret fördelas på medarbetare inom 

Skrålabäcksgatan 12 
51163 Skene 

info@ep-hydraulics.se 
tel. +46 (0)705640725 
www.ep-hydraulics.se

E&P HYDRAULICS SE
AUTOMATISKT NIVELLERINGSSYSTEM

för  HUSBIL  och  HUSVAGN
”SNABBT PLANT LÄGE”

L

Ä

G

S

T

A

P

R

I

S

E

T

V
Ä
R
L
D
E
N
S

M

E
S
T

S
Å
L
D
A

L

Ä

G

S

T

A

V

I

K

T

E

N

Vi höjer komforten i din husbil och husvagn 
för att göra din semester oförglömlig!

E&P HYDRAULICS  IMPORTÖR  AV  AUTOMATISKT 
NIVELLERINSSYSTEM  FÖR  HUSVAGN  OCH  HUSBIL. 
• MER  ÄN  10  ÅRS  ERFARENHET  ÖVER  HELA  VÄRLDEN.

• DET  MEST  SÅLDA  NIVÅSYSTEMET  I  EUROPA

• HYDRALISKT  NIVÅSYSTEM  MED  DEN  LÄGSTA  TILLÄGGSVIKTEN

• DET  MEST  PRISVÄRDA  NIVÅSYSTEMET  PÅ  MARKNADEN

slaglängd 

40
NU!

cm

Skrålabäcksgatan 12 
51163 Skene 

info@ep-hydraulics.se 
tel. +46 (0)705640725 
www.ep-hydraulics.se

E&P HYDRAULICS SE
AUTOMATISKT NIVELLERINGSSYSTEM

för  HUSBIL  och  HUSVAGN
”SNABBT PLANT LÄGE”

L

Ä

G

S

T

A

P

R

I

S

E

T

V
Ä
R
L
D
E
N
S

M

E
S
T

S
Å
L
D
A

L

Ä

G

S

T

A

V

I

K

T

E

N

Vi höjer komforten i din husbil och husvagn 
för att göra din semester oförglömlig!

E&P HYDRAULICS  IMPORTÖR  AV  AUTOMATISKT 
NIVELLERINSSYSTEM  FÖR  HUSVAGN  OCH  HUSBIL. 
• MER  ÄN  10  ÅRS  ERFARENHET  ÖVER  HELA  VÄRLDEN.

• DET  MEST  SÅLDA  NIVÅSYSTEMET  I  EUROPA

• HYDRALISKT  NIVÅSYSTEM  MED  DEN  LÄGSTA  TILLÄGGSVIKTEN

• DET  MEST  PRISVÄRDA  NIVÅSYSTEMET  PÅ  MARKNADEN

slaglängd 

40
NU!

cm

Skrålabäcksgatan 12 
51163 Skene 

info@ep-hydraulics.se 
tel. +46 (0)705640725 
www.ep-hydraulics.se

E&P HYDRAULICS SE
AUTOMATISKT NIVELLERINGSSYSTEM

för  HUSBIL  och  HUSVAGN
”SNABBT PLANT LÄGE”

L

Ä

G

S

T

A

P

R

I

S

E

T

V
Ä
R
L
D
E
N
S

M

E
S
T

S
Å
L
D
A

L

Ä

G

S

T

A

V

I

K

T

E

N

Vi höjer komforten i din husbil och husvagn 
för att göra din semester oförglömlig!

E&P HYDRAULICS  IMPORTÖR  AV  AUTOMATISKT 
NIVELLERINSSYSTEM  FÖR  HUSVAGN  OCH  HUSBIL. 
• MER  ÄN  10  ÅRS  ERFARENHET  ÖVER  HELA  VÄRLDEN.

• DET  MEST  SÅLDA  NIVÅSYSTEMET  I  EUROPA

• HYDRALISKT  NIVÅSYSTEM  MED  DEN  LÄGSTA  TILLÄGGSVIKTEN

• DET  MEST  PRISVÄRDA  NIVÅSYSTEMET  PÅ  MARKNADEN

slaglängd 

40
NU!

cm

Anders Ekdahl grundade Husvagnsre-
serven år 1988.

Nu finns Adria hos 
Husvagnsreserven

Lindströms accelererar
och utökar med nya märken 

Adria gör entré hos Husvagnsreserven. Nya Astella har väckt stor uppmärksamhet. 

Den 3000 kvadratmeter stora anläggningen i Enköping invigdes förra året.

Knaus husbilar är ett välkommet tillskott hos Lindströms.
Den nya verkstaden har sex arbetsplatser, fyra lyftar, snickeri, lager och kund-
mottagning. 

varje avdelning. Anders liknar det vid 
att dela upp verksamheten i olika öar 
och sedan bygga broar mellan dem. 
Försäljning, butik och verkstad arbe-
tar självständigt under överinseende 
av Anders, som nu kan fokusera mer 
på visioner för framtiden. 

– Förändringen har lett till bättre 
arbetsmiljö för personalen och inte 
minst till ökad service till kunderna. 

Brett sortiment
Intresset för husvagnar har ökat och 
Husvagnsreserven har ett stort ut-
bud av modeller från Knaus, Adria, 
Weinsberg, Tabbert och T@b. Sorti-
mentet av husbilar från Pilote, Knaus 
och Adria är brett och eftersom de nya 
årsmodellerna registrerats som heavy 
duty blir fordonsskatten lägre.

– Intresset för mobil fritid fortsät-
ter att öka och vi har fordon för alla 
smaker och behov, avslutar Anders 
Ekdahl. 

Cecilia Lindström.

FAKTA LINDSTRÖMS
Grundades: 1984
Anställda: 18 st
Vd: John Lindström
Omsättning: drygt 210 miljoner kr
Märken: Carthago, LMC, Rapido, Rimor, 
Etrusco och Knaus
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www.dshusvagnar.se

Kylestorp 5305, 242 95 Hörby

Kom och spana in 
nyheterna i Dethleffs 
husvagnar 2021  Känn 
och kläm – vi har många 
modeller hemma!

Specialpris på tillbehör, 
presenter och förtält

med mera.

VI BJUDER PÅ 
– Grillad korv med bröd

– Kaffe och kaga
– Popcorn och ballonger till barnen 

Kanonerbjudande 
vid köp av ny 

Dethleffs 2021!
Husvagnsdagar i Hörby!
Den 10 och 11 oktober kl 11-17

Marknadsknallar
på plats!

Varmt välkomna hälsar 
Daniel & Sara med personal

Ställplats finns på Ekerödsrasten 
för er som vill campa.

Ordinarie öppettider
tis-fre 9.30-17, tors 9.30-18, sön 12-16.

Nu mobiliserar Caravan Club 
för att hjälpa alla som köpt 
husvagn eller husbil att få ut 
det mesta av sitt nya fordon.

 – Många handlare rapporterar att 
hälften av alla kunder är förstagångs-
köpare, människor som aldrig haft 
vare sig husvagn eller husbil tidigare. 
De har säkert många frågor och då 
kan vår erfarenhet bli ett stort stöd, 
säger Börje Svärdström, riksordföran-
de i Caravan Club.

Det är redan tydligt att det är lock-
ande att bli medlem i Caravan Club. 

– Vi ser en klar medlemsökning och 
kan bli rekordmånga i år, kanske över 
30 000 medlemsfamiljer, tror Börje.

Caravan-andan
Caravan Club är Sveriges största med-
lemsorganisation för människor som 
har en mobil fritid, oftast i husvagn 
eller husbil.

– Många blir medlemmar för att bo 
förmånligt på våra campingplatser, 
säger Börje. Vi har 34 campingar över 
i stort sett hela landet, men vanligtvis 
också massor av aktiviteter och träffar 
för medlemmar som inte besöker våra 
anläggningar.

Den här delen har naturligtvis 

drabbats hårt av corona-pandemin.
– Men mitt i den har vi sett styrkan 

i det vi kallar Caravan-andan, förkla-
rar Börje. På våra campingplatser har 
medlemmar verkligen ställt upp för 
att minska risken för smittspridning. 
Det handlar också om att ta hand om 
nya, oerfarna campare. De som kän-
ner sig osäkra på hur det går till på 
en camping får alltid hjälp hos oss, 
vare sig det handlar om att backa in 
på platsen eller goda råd när gas och 
vatten inte funkar som förväntat. Och 
barnen hittar snabbt nya kompisar på 
campingen.

Startade i Sälen
Caravan Club föddes 1958 ur några 
familjers stora intresse för vintercam-
ping med husvagn. Organisationen 
startade i Sälenfjällen, där föreningen 
fortfarande har sin största camping i 
Tandådalen.

– Och jag tror att många av de nya 
husvagns- och husbilsägarna också 
kommer att satsa på vintercamping, 
säger Börje. Jag lovar att det är ett fan-
tastiskt sätt att få tillgång till det bästa 
av den svenska vintern.

Mer information om Caravan Club 
finns på www.caravanclub.se.

Text och foto: Håkan Johansson

Campingtrend lockar 
fler till Caravan Club

Caravan Club har många vinteröppna campingplatser, bland annat i Tandådalen.

Börje Svärdström, riksordförande i Caravan Club.

När Ulrica gick bort i bröst-
cancer ändrades allt för ma-
ken Göran Lundén och sö-
nerna Eric och Gustaf. Nu vill 
de hedra minnet av henne 
och göra något för de nära 
8000 kvinnor som varje år 
drabbas av denna svåra can-
cerform. 

 Medlet för detta är en produkt för 
alla som vill äta riktigt gott även när 
man iväg i sin husvagn, husbil eller 
när man är ute på camping: en rosa si-
likonform. Den rosa silikonformen är 
skräddarsydd för fritidsugnen Omnia 
som Göran med söner säljer i sitt fa-
miljeföretag. Men den kan användas 
överallt, precis som vilken silikon-
form som helst. 

– Detta är ett sätt för oss att bear-
beta vår stora förlust. Så för att verk-
ligen göra skillnad garanterar vi att 
det sammanlagda bidraget blir minst 
100 000 kr, säger Göran Lundén.

Den rosa silikonformen kostar ca 
195 kronor. Av försäljningspriset går 
20 kr oavkortat till Bröstcancerför-
bundet.

Silikonformen 
mot bröstcancer

Omnia - ugnen på spisen
Omnia är en portabel ugn som får värme från en spis 
eller annan värmekälla. I fritidsugnen Omnia kan 
du göra allt som du gör i en fast ugn. Till exempel 
baka frukostfrallor eller varför inte sätta på en härlig 
lasagne. Omnia finns där man säljer produkter för 
fritid på hjul. Se mer på omniasweden.com.

MATBRÖD, KAFFEBRÖD OCH UGNSMAT I OMNIA®. EN PORTABEL 
UGN SOM FÅR VÄRMEN FRÅN SPISEN. ALLT DU KAN GÖRA I EN 
FAST UGN KAN DU OCKSÅ GÖRA PÅ SPISEN. SMART 3-DELAD 
KONSTRUKTION GER BÅDE ÖVER- OCH UNDERVÄRME.

UGN PÅ SPISEN

PIZZA

LAGA LASAGNE

BAKA MATBRÖD

VÄRM BAGUETTER

GODA 
GRATÄNGER 

Lock med 
ventilationshål

Omniaform med 
hål för varmluft

Skålformad
underdel

Kan användas på alla 
spisar utom induktion

GOTT TILL KAFFET

TILLBEHÖR

Gör det enklare att 
värma baguetter. 
Häll vatten under 
så kan du ångkoka.

Skräddarsydd för  
Omnia, ”collapsible” 
tar minimalt med plats. 

Mjuk & flexibel. 
Inget fastnar, 
enklare disk. 

Laga hemma, ta med 
i Omnia Folieform. 
Värm formen i Omnia 
på spisen. Perfekt för 
dags- eller helgturen.

För mer information: www.omniasweden.com

Gustaf, Göran och Eric Lundén. 

Den rosa silikonformen är skräddarsydd till Omnia, men passar överallt. 

Husvagn på Väg ger dig chansen att vinna 
en vecka med en helt ny Hobby husvagn. 

Delta i vår fototävling på Hobbys facebook-
sida och kommentera med din semesterbild. 

Vinn en vecka 
med Hobby!

Fototävling – ”Mitt bästa swemesterminne”

Pristagaren får disponera husvagnen under en vecka under 2021 
i mån av tillgång. Vinnaren förbinder sig att delta i ett kommande 

reportage i HpV samt godkänner att bilden eventuellt kan användas 
kommersiellt. Fordonet på bilden är ett exempel, vinnaren får 

välja mellan vissa modeller utifrån behov. 

Tävlingen pågår till och med 31 oktober 2020.
Vinnaren underrättas senast 20 november. 

Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Hobby Sverige 
och Husvagn på Väg. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte 
motivera sitt beslut. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt.

Besök facebook.com/hobbycaravansverige
eller skanna QR-koden för att tävla. 
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Begagnade bil, husbil- och 
husvagnsdelar i stor sortering.

Märkesdemontering och husbil- 
och husvagnsdemontering.

Stort urval av inlösta husvagnar 
och husbilar via försäkringsbolag, 

samt 1000-tals husvagns-  
och husbilsdelar på vårt lager.

Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm

Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm

Nära till
stad och bad

700 meter till Bredängs tunnelbanestation och 19 minuter till T-Centralen (City) 
Högt och vackert belägen campingplats vid Sätraskogens naturreservat. 

350 m från Mälarhöjdsbadet med sandstrand och badbrygga.
Under perioden maj - september går en reguljär ångbåt från Mälarhöjdsbadets 

brygga till Stockholms Stadshus eller Drottningholms Slott.

4-stjärniga servicehus | Vandrarhem och stugor | Servicebutik | Restaurang med rättigheter

 Trådlöst internet | Bastu | Motionsslinga | Minigolf | Frisbeegolf | Utomhusgym

Bredängs Camping Stockholm
Stora Sällskapetsväg 60 | 127 31 Skärholmen | 08-97 70 71
bredangcamping@telia.com | www.bredangcamping.se

VI HAR ÖPPET 
9 APRIL – 4 OKTOBER 2020

STANDBY - ORIGINALET SEDAN 1994 
Det fristående året-runt-tältet som kan väljas i 8 olika storlekar, alla med 3 olika 
färgalternativ. Redan befintliga StandBy-ägare kan enkelt förnya äldre
modeller med nya delar och tillbehör.

FÖRTÄLT
med tillbehör

Vi älskar Campinglivet, det kommer Ni att märka! 
www.svenskatalt.se  -  0942 108 15  -  info@svenskatalt.se

STANDBY
- Originalet sedan 1994 -

RESIDENS

DIPLOMAT

UNIVERSAL

PRYLARPRYLARPRYLAR

SOLTAK Isabella soltak för vans och campingbilar. En-
dast 5,1 kg. Passar till bilar med max skenhöjd av 196 cm. 
3695 kr på Kama Fritid.

SOLCELLSLAMPA Royal Camping 
Pathway med markspjut och hållare för 
två vinglas. Kostar 395 kr på Kama Fritid.

CAMPING FÖR BARNEN Kama Fritid lanse-
rade succén Camping Kidz på Elmia förra året. 
Ryggsäckar, 395 kr. Tröjor stl 86-116, 99 kr. Cam-
pingset, stol med parasoll, 199 kr. Bäddset, 495 kr.

FÅRSKINN Royal Camping 
Curly, fårskinn från Australien 
till Fiat Ducato. Grå eller beige. 
Kama Fritids pris 2295 kr.

VÄRMEFLÄKT Royal Camping värmefläkt med 
dekorationsbrasa. Finns hos Kama Fritid för 895 kr.

LED-TV FÖR CAMPING Megasat Royal Line för 
användning i fordon. 32 tum, 6143 kr. 19 tum, 4023 kr.

CAMPA MED LEGO Lego City Pickup 
& Caravan. Pris 355 kr hos Campout.

PRAKTISK GUIDEBOK 
Många tips på aktiva och spännan-
de semesterupplevelser i Sverige. 
Finns hos Campout för 245 kr.

KYLVÄSKA Cam-
pout kylväska med 
handtag. 31 kr hos 
Campout.

TÅLIG FICK-
LAMPA
Från Stormforce, 
I det närmaste 
oförstörbar. 
Kostar 159 kr hos 
Campout.

UDDA SITTKUDDE Uppblåsbar pall i 
originell design. Pris 325 kr hos Campout. 

TRANSPORTVAGN 
Lätt att vikas ihop och 
tar lite lagringsutrymme. 
Pris 975 kr hos Campout. 

RENGÖRING TILL TÄLT IsaClean förlänger livslängden 
på förtältet. Priser från 105 kr hos Kama Fritid.
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…MED CAMPINGTIPS, RESEREPORTAGE, SEMESTERNÖJEN, NYTT OM HUSVAGNAR OCH HUSBILAR

Husbil ochHusbil och

Namn:  .........................................................................................................................................

Adress:  .......................................................................................................................................

Telefon:........................................................................................................................................

E-post:  ........................................................................................................................................

Skicka lösningen senast 30/11 till Mediapress AB, Box 195, 271 24 Ystad. 
Märk kuvertet med ”Höstkryss”. Lycka till!
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BESTÄLL VÅR STORA KATALOG - Vi skickar den GRATIS!
Över 300.000 CD, DVD, SPEL, BÖCKER, ELEKTRONIK, RETRO-PRYLAR m m i sortimentet!

Ginza AB • Fåglum • 465 81  Nossebro • kundservice@ginza.se

Du kan även ringa
och beställa!
0512-299 50

Kolla in alla retroartiklar på vår hemsida! • Följ oss på Facebook - facebook.com/ginzaretro

Retrotips!Retrotips!
Du hittar många fl er artiklar på vår hemsida!Du hittar många fl er artiklar på vår hemsida!

0512-299 50

Retro Line Skivspelare + FM-Radio Och Inbyggda Högtalare
Dags a�  plocka fram era vinyler igen! Härlig nostalgispelare i helt rä�  prisläge och design. 
Skivspelaren spelar 33/45/78 varv. FM-Radio med analog ra� . Singel-adapter. Hörlursut-
tag. Inbyggda högtalare. Line out, röd och vit RCA för a�  ansluta � ll förstärkare. 3,5mm 
AUX-in, för a�  ansluta t ex mobiltelefon.Må�  32x29x14cm. Svensk bruksanvisning.
Nr 73524.............................................................................................................799kr

799 kr799 kr

Retro Line Skivspelare Med CD-Brännare TCDR-3860
Härlig retrostereo som andas 80-tal lång väg, med bra ljud och � dstypiska funk� oner som 
dubbelkasse� däck och digital inställning av radion (PLL). Dessutom kryddad med massor 
av moderna funk� oner så du kan förfl y� a din musik från vinylskivor och kasse�  � ll USB 
och på så sä�  enkelt digitalisera den och dessutom bränna det du vill med CD-bränna-
ren! Bra pickup/tonarm från välkända Audio-Technica. Skivspelaren spelar 33/45 varv.  
Dubbelkasse� däck. USB/SD-inspelning från CD/Grammofon/FM-Radio/AUX-in/Kasse� . 
Spela in på kasse�  från vinylspelare/CD/AUX/Radio/USB/SD. Radio med auto-scanning och 
förinställda sta� oner. MP3-uppspelning från CD/USB/SD. PMPO 32W. Externa högtalare. 
Hörlursu� ag. Fjärrkontroll. Bluetooth (Version 2.1). Svensk bruksanvisning. 
Nr 74392..........................................................................................................3.490kr

3.490kr3.490kr

Nyhet!Nyhet!

Retro Line Vintage Skivspelare DeLuxe DAB NY
Helt ny uppgraderad modell av vår succespelare ”Retro Line Vintage Skivspelare/
Kasse� /CD/USB” (71594). Kra� ig bas genom en Subwoofer, dubbelt så kra� ig förstär-
kardel, Audio Technicas� �  och tonarm för kristallklart ljud, samt DAB-radio. Större 
� ärrkontroll med fl er funk� oner, samt möjlighet � ll spårseparering vid inspelning. 
Avkodning från vinyl, CD och kasse�  � ll MP3 på USB-s� cka. Ingång så du kan koppla 
in din telefon och utgång så man kan koppla � ll y� erligare förstärkare och högtalare. 
Bluetooth för trådlös uppspelning från mobil/surfpla� a. Skivspelaren spelar 33/45/78 
varv. AM/FM-radio (med preset 20 FM och 20 DAB-staioner). MP3. CD-spelaren 
läser CD, CD-R, CD-RW-skivor och MP3. Repea� unk� on. Inspelning � ll USB från CD, 
Vinyl, Kasse� , Bluetooth och Radio. Kasse� bandspelare. Line-out (RCA). RCA-kabel 
medföljer. AUX-in. Hörlursu� ag 3,5mm. Bluetooth. Equalizer. Högtalare 4x Fullrange, 
tweeter, subwoofer och passiv subwoofer. Högtalareff ekt 2x50W. 
Klocka. Må�  51x22x35cm. Vikt 7,75kg. Svensk bruksanvisning.
Nr 71706...................................................................................................3.990kr 

Köp � ll matchande bord!  

Nr 71687.....990kr

Paketpris: Paketpris: 
4.790kr!4.790kr!

SUBWOOFER

Köp � ll matchande bord!  

Nr 71687.....990kr

SUBWOOFER

3.990kr3.990kr

Retro Line Vintage Skivspelare/CD/Kasse� /Radio/USB/Bluetooth
Succéspelaren, en retroprodukt som har alla funktioner du kan behöva! Av-
kodning från vinyl, CD och kassett till MP3. Equalizer och kraftig förstärkare. 
Dessutom utrustad med ingång så du kan koppla in din telefon och utgång så 
man kan koppla till ytterligare förstärkare och högtalare. Skivspelaren spelar 
33/45/78 varv. S� �  och tonarm från Audio-Technica för kristallklart vinylljud. 
AM/FM-radio. MP3. CD-spelare. Kassettbandspelare. Läser CD, CD-R och CD-
RW-skivor. Fjärrkontroll. Line-out så du exempelvis kan koppla � ll externa ak� va 
högtalare med förstärkning. AUX-in. Högtalareff ekt: 40W (2 inbyggda högtalare). 
Må�  51x22x35cm. Vikt 7,75kg.
Nr 71594...................................................................................................2.690kr 

2.690kr2.690kr

Paketpris: Paketpris: 
3.490kr!3.490kr!

Köp � ll matchande bord!  

Nr 71687.....990kr

FÖRSTAPRIS: WECAMP VÄRMEFLÄKT
Placera den under bordet och kalla fötter och 
ben blir snart varma! Sprider varmluften 360 
grader, steglös värmeinställning. Värde 755 kr.

ANDRAPRIS: WECAMP BORDSLYKTA 
MED HÖGTALARE COMET
Batterilampa med inbyggd bluetooth- 
högtalare. Värde 499 kr.

PRIS 3-5: BOKEN GÅTFULLA SKÅNE
Intressant om mytomspunna och mystiska 
platser i Skåne. Värde 179 kr. 



Returadress:
Mediapress AB
Box 195, 271 21 Ystad


