
TA EN KLIMATSMART 
#SWEMESTER BIRGIT NILSSON MUSEUM
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BÅSTAD CAMPING
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Styr mot äventyr

BLI KLIMATSMART - ÅK HUSBIL!

Visste ni att husbil är det mest miljövänliga alternativet av 
alla semesterformer enligt en stor undersökning?  

Nya PILOTE nu för direkt leverans

Agent: Lars Jarlerud, Euro Caravan, pilote@jarlerud.se
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BLI KLIMATSMART - ÅK HUSBIL!

Visste ni att husbil är det mest miljövänliga alternativet av 
alla semesterformer enligt en stor undersökning?  

Nya PILOTE nu för direkt leverans

Agent: Lars Jarlerud, Euro Caravan, pilote@jarlerud.se

DEN NYA GENERATIONEN
Husvagnar för livets alla faser med optimal komfort per investerad krona.

WWW.HOBBY-CARAVAN.SE

DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR.
VÄLJ KLIMATSMART SEMESTER.
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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 
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För min del får årets semester gå till Yxenhult 
utanför Skånes Fagerhult. Det är så långt 
jag kommer från mitt hem i Ystad enligt de 
reserestriktioner som råder i skrivande stund. 

Vem hade kunnat ana detta när vi skålade för det nya decen-
niet på nyårsafton? Januari och februari var ungefär som de 
brukar vara. Mörka och rätt trista, men samtidigt med positiva 
signaler från husbils- och husvagnsbranschen som vädrade ett 
rekordår. 

Så i början av mars vändes allt upp och ner på bara några da-
gar. Alla har vi påverkats i olika grad av denna mikroskopiska 
parasit som ställt till med så stor skada. Saboterade semester-
planer är i sammanhanget inget att beklaga sig över, jämfört 
med de tragiska konsekvenser viruset fört med sig i form av 
kris, lidande och död. 

Samtidigt är semester viktigt, vi behöver avkoppling och um-
gänge med nära och kära. I år ser det ut att bli en sommar i 
närområdet. Och det är verkligen inte det sämsta. Det finns 
mycket att upptäcka bara runt nästa hörn. Som någon sa, målet 
är ingenting - vägen är allt. 

Genom att följa FHM:s rekommendation och hålla mig inom 
en radie av två timmars bilkörning kommer jag nästan till Mar-
karyd. Fast inte riktigt, jag får stanna i Yxenhult utanför Skånes 
Fagerhult. En snabb sökning på nätet ger vid handen att här 
bor 52 personer. Misstänker att utbudet av aktiviteter är be-
gränsat. Kanske kan jag ta en promenad längs E4:an bort till 
avfart 73 där Godisflyget står parkerat, ett flygplan med 400 
sorters godis i lösvikt. Fredagsmyset avbockat. 

I närheten ligger även det sedan länge nedlagda Vikingalan-
det. Ett besök där hade fyllt kulturkvoten. Stället kom till när 
trenden med sommarland exploderade i början på 80-talet. 
Attraktionen stängde 1985 och idag har det övergivna områ-
det nästan växt igen, men en och annan dinosaurie i plast finns 
kvar. Kopplingen mellan vikingar och dinosaurier är fortfa-
rande något oklar.

Skämt åsido, det finns massvis med spännande utflyktsmål i 
Skåne med omnejd. Välj husbil eller husvagn i sommar och ut-
forska din hembygd - det är klimatssmart, säkert och hur roligt 
som helst. 

Trevlig läsning, var rädda om er!

www.bengtiorkelljunga.se
Skåneporten 2, Örkelljunga | Tel: 0435-555 00

Öppettider måndag-torsdag 10.00-17.30, fredag 10.00-16.00, söndag: se vår hemsida

UPPLEV SVERIGE
MED EN HUSBIL ELLER HUSVAGN FRÅN BENGT I ÖRKELLJUNGA

Just nu över 200 husbilar & husvagnar i lager för 
omgående leverans!

Det lilla företaget med den personliga servicen ute på landet!

VARMT VÄLKOMMEN
TILL DS HUSVAGNAR!
- ett stenkast från E22-an, strax bakom Ekerödsrasten.

Vi har bra utbud av 
nya och begagnade 
husvagnar, även 
serviceverkstad.

I vår butik har vi
reservdelar och ett brett 
husvagns- och camping-
sortiment från flera 
kända märken.

Fina presentartiklar och 
inredningsprylar till hemmet 
har vi också valt att satsa på. Behöver ni 
en gå-bort-present ska ni absolut göra 
ett besök hos oss.

Öppet:
Tis, ons, fre 9:30-17:00
Torsdag 9:30-18:00
Söndag 12:00-16:00

www.dshusvagnar.se

Kylestorp 5305, 242 95 Hörby

Mot Yxenhult
– fast där tar det stopp
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Peter Jansson, tf vd 
SCR Svensk Camping.

År 2019 blev ett rekordår 
för svensk campingturism. 
Gästnätterna ökade med 4 
procent till 16,7 miljoner. De 
internationella övernattning-
arna ökade samtidigt med 
hela 7,5 procent. 

 Campingplatserna är sommarturis-
mens motor på de flesta 
svenska destinationer 
och står för en väsentlig 
del av svensk besöks-
närings volym. Juni till 
augusti är mer än 40 
procent av Sveriges alla 
turistövernattningar på 
en campingplats. Totalt 
beräknas den svenska 
campingturismen om-
sätta cirka 7 miljarder 
och sysselsätta mer än 
10 000 personer.

Under 2019 fortsatte den interna-
tionella campingturismen i Sverige 
att öka. Störst ökning stod den tyska 
marknaden för, som ökade med hela 
20 procent och passerade 1 miljon 
gästnätter för första gången. Totalt 
uppgick de internationella gästnät-
terna till 4,2 miljoner, en ökning med 
7,5 procent. 

Drabbats hårt
År 2020 ser dock annorlunda ut för 
svensk besöksnäring och för Sveriges 
campingplatser. Om de internatio-
nella campinggästerna uteblir kan det 
innebära negativa effekter på svensk 
turismekonomi med upp till 2 miljar-
der kronor.

– Vi gick in i 2020 med det bästa 
året i branschens historia bakom oss. 

 ”Bödde och hans vänner” är nam-
net på en ny barnboks som tagits fram 
av Böda Sand. Boken, som är skriven 
av Viktor Jerner och illustrerad av Ka-
tarina Vintrafors, handlar om Bödde, 
sjökaptenen Havis och yrvädret Vin-
da. Finns att köpa på bl a Adlibris. 

Bästa året någonsin 
för svensk camping 
- men osäkerhet inför sommaren 2020

Svensk besöksnäring har drabbats 
hårt av coronakrisen och vår bransch 
som är Sveriges största semesterbo-
ende har inte skonats. Starten på sä-
songen 2020 har inte varit lik någon 
annan, säger Peter Jansson, tf vd SCR.

Ökat inhemskt intresse
Han framhåller att SCR:s medlemmar 
nu fokuserar helt på att skapa trygga 

och säkra semestermiljöer 
som följer myndigheter-
nas rekommendationer.

– Våra gäster reser i 
egen bil, har kontroll över 
sitt eget boende och de 
vistas till stor del utom-
hus. Samtidigt har Sve-
rige som resmål hamnat i 
fokus för svenskar och vi 
ser ett ökat inhemskt in-
tresse för semester i Sve-
rige. Det är faktorer som 
jag tycker talar för att vi 

kan få en fungerande sommarsäsong 
med vissa begränsningar, säger Peter 
Jansson, tf vd SCR.

SAMMANFATTNING AV 2019
Totalt 16,7 miljoner gästnätter, en ökning med 4 procent.
Totalt 4,2 miljoner internationella gästnätter, en ökning med 7,5 procent.
Juni-augusti är 42 procent av turistövernattningarna på en campingplats.
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Campingplatserna är motorn för sommarturism på de 
flesta av Sveriges destinationer och en betydande faktor 
i svensk besöksnäring. 2019 slog branschen återigen ett 
övernattningsrekord, med totalt 16 747 364 gästnätter, en 
ökning med cirka 4 procent jämfört med 2018. De inter-
nationella gästnätterna ökade med 7,5 procent. Totalt 
beräknas den svenska campingturismen omsätta cirka  
7 miljarder SEK.

Under semestermånaderna juni till augusti är mer än 40 
procent av Sveriges alla kommersiella övernattningar på 
en campingplats. I vissa län uppgår marknadsandelen 
till mer än 70 procent. När det gäller gäster från de vikti-
ga utlandsmarknaderna, Norge, Danmark, Nederländer-
na och Tyskland bor 55 procent på en campingplats när 
de besöker Sverige under sommarmånaderna.

Sveriges största semesterboende
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1.  Västra Götaland 3 147 694

2.  Kalmar/Öland 1 727 767

3.  Halland 1 696 847

4.  Skåne 1 413 885

5.  Dalarna 1 133 487

6.  Värmland  898 096

7.  Norrbotten  872 164

8.  Västerbotten  703 244

9.  Stockholm  674 170

10.  Jämtland/Härjedalen  587 000

Västra Götaland hade flest 
gästnätter på campingplats 

3 147 694

LÄNEN MED FLEST GÄSTNÄTTER  
PÅ CAMPINGPLATS

Källor: SCB/Tillväxtverket, Resurs, HRF och SCR Svensk Camping.

Övriga 2,9%
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Sverige
74,5%

Nederländerna
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Tyskland
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Danmark
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4,26Så många miljoner gästnätter tillbringade 
internationella gäster på svenska 
campingplatser 2019.

Andel gästnätter av det totala antalet från respektive land, som 
tillbringats på camping, jämfört med hotell, vandrarhem, stugbyar 
och privatuthyrt under juni–aug 2019.

Norska 
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gäster

Danska
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ANDEL GÄSTNÄTTER

(2018 3,96)

LÄNEN MED STÖRST ANDEL  
GÄSTNÄTTER PÅ CAMPINGPLATS 
Andel gästnätter som tillbringats på campingplats av allt 
kommersiellt boende i länet under juni–augusti 2019.
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•  Kronoberg är det län som har störst andel tyska gäster 41,7%. 
Därpå följer Stockholm 13,6% och Jönköping 13,3%.

•  De län med störst andel norska gäster är Värmland 36,5%, 
Norrbotten 31,3% och Västerbotten 28,2%. Landskapet 
Bohuslän som ligger i Västra Götalands län har 32% norska 
gäster.

73%

55%
45% 42%

30%

Osäkerhet kring ny 
skattelagstiftning 
påverkar nyförsäljning 
av husbilar 2018 och 
framåt.
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 First Camp satsar drygt 100 miljo-
ner på att köpa fyra campingplatser på 
Fyn. Det innebär att First Camp blir 
Danmarks största campingkedja.

First camp  
växer i Danmark

 Hedesunda Camping vid Dalälven 
har blivit utsedd till ”Lovliest Charm 
Camping” av den holländska motor-
organisationen ANWB. Campingen 
drivs av Renata Künz och Meindert 
Hamstra. 

Hedesunda 
camping mysigast

Femton nya 
medlemmar i SCR
 Under det senaste året har 15 nya 
campingar anslutit sig till SCR Svensk 
Camping.

Cape East, Haparanda
Sandnäset Bad och Camping,  
nordväst om Sundsvall
Leksand Strand Camping & Resort
Nås Camping, öster om Vansbro
Lökholmens Camping,  
norr om Strömstad
Ylseröds Camping, Strömstad
Göteborgs Camping Lilleby,  
Torslanda
Hanatorps Camping,  
Örby utanför Kinna
Holsljunga Camping,  
Holsljunga utanför Svenljung
Pinnarps Camping, Kisa
Stockholm Strandby Farstanäs, 
Järna
Movänta Camping,  
Hult öster om Eksjö
Hultsfreds Camping
Grand Cirkus Hotel Camping, Malmö
Barsebäckstrand Camping & stugby, 
norr om Malmö

Barnbok från  
Böda Sand

Viktor Jerner har skrivit boken som 
handlar om Bödde.

SCR Svensk camping ser ett ökat inhemskt intresse för semester i Sverige.

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
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Husvagns- o Husbilsspecialisten • 044-857 80 • www.vfc.se

Fler än 200 nya och begagnade HUSVAGNAR & HUSBILAR!

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

Vi tar
hand om dig 
– även efter 

köpet! 

Vi ordnar
all typ avfinansiering

&&&&&Långliggare      Äventyrare!
– MA XA DIN FRITID HOS OSS –

Vi har Skånes största sortiment av husbilar och husvagnar!

Långliggare      Äventyrare!Långliggare      Äventyrare!Långliggare      Äventyrare!
ALLT FÖR

Semestra i Sverige 2020

ÖPPET:

Avstå flyget, välj ett klimat-
neutralt boende och stanna 
i Sverige - tre goda råd för 
hållbar turism. Det betyder 
att husbil och husvagn är ett 
av de bästa valen för som-
marens semester. 

 För att klara klimatmålen behöver 
Sverige minska sina utsläpp med 80 
procent inom några decennier. En 
drastisk förändring, men det betyder 
inte att vi ska sluta resa, menar Fred-
rik Warberg, projektledare för kli-
matsmartsemester.se.

– Vi vill i stället informera om hur 
man kan färdas, bo och turista med låg 
klimatpåverkan. 

Undvik flyg
Den största utmaningen är klimatut-
släppen från flyg. Sedan 2010 har flyg-

resorna utomlands ökat med över fyra 
procent per år, vilket ger lika stora 
utsläpp av växthusgaser som allt bil-
körande i Sverige. Den som vill resa 
miljömedvetet bör alltså hålla sig på 
marken. Tåg och buss framhålls som 
bra färdmedel, men när det gäller se-
mester får man inte glömma att kli-
matutsläpp tillkommer för boendet. 
T ex har hotell, beroende på land, en 
relativt hög energiförbrukning. Som 
semesterform är husbil därför oftast 
det bästa alternativet. 

– Husbilen har ju inget extra ut-
släpp för boendet vilket håller nere 
klimatpåverkan, säger Fredrik War-
berg.

Etanol halverar utsläppen
Ju fler som åker i husbilen desto lägre 
klimatpåverkan. Är man fyra i bilen är 
det ett jämförbart alternativ till tåg, 
utan hänsyn till boendeform. 

Ytterligare stöd för husbil 
och husvagn som semester-
form ges i en norsk rapport 
från Østfoldforskning. Där 
jämfördes husbilen med 
charterresor, kryssningar, 
vanlig camping med tält el-
ler att stanna hemma på sin 
semester. 

 Undersökningen utgick från de 
vanor som ett par i 60-årsåldern har, 
husbilens största konsumentgrupp. 

– Husbil och husvagn framstår här 

som en av de mest miljövänliga se-
mesterformerna med t ex bara hälften 
så stora utsläpp av koldioxid som en 
charterresa till soldestinationer, sä-
ger Lars Bergholm, vd Bergholm och 
ledamot i Husvagnsbranschens Riks-
förbund. 

Den pågående Corona-pandemin 
bidrar till ändrade resvanor och även 
här är fritidsfordon en vinnare. 

– Husbil och husvagn erbjuder möj-
ligheter till avskildhet, dessutom med 
egen dusch och toalett. Det är mycket 
som talar för mobilt boende i år, avslu-
tar Lars Bergholm. 

Det finns mycket att upp-
täcka i vårt avlånga land och 
att semestra med husvagn 
eller husbil ett bra sätt att 
resa och bo medan man hit-
tar nya smultronställen. 

 Många spår att årets sommar kom-
mer att präglas av semester inom lan-
det, så kallad ”svemester”. I så fall är 
husvagn och husbil det perfekta sättet 
att bo. Friheten och flexibiliteten som 
följer med husvagn och husbil är en 
stor fördel för den som vill upptäcka 
nya platser. Sverige har verkligen 
mycket att erbjuda, från vackra vand-
ringsleder och naturreservat till fart-
fyllda aktiviteter för stora och små. 

– En annan fördel för den som reser 
med husvagn och husbil är möjlighe-
ten till avskildhet. Det går att packa 
med sig allt som behövs hemifrån, 
dessutom har man egna faciliteter 
som kök, dusch och toalett. Även på 
en campingplats går det fint att till-
lämpa social distansering och umgås 
utomhus på smarta sätt, säger Lars 
Bergholm, vd för Bergholm. 

Mycket att uppleva
I Sverige finns över 75 000 camping-
tomter, mer än 500 ställplatser och 
många möjligheter till fricamping. 
Det finns massvis av platser att se 

och saker att göra under svemestern. 
Guider, tips och interaktiva kartor 
finns bl a på gonecamping.se och hos 
Svenska Turistföreningen. Fler tips 
finns i boken ”Svemester – Så reser du 
smart och hållbart i Sverige” av Niklas 
Kämpargård. Lyssna gärna till förfat-
tarens tips när han gästade resemaga-
sinet Vagabonds podcast. 

På grund av det rådande läget kan 
rekommendationerna kring resande 
ändras snabbt. Följ gällande rekom-
mendationer från myndigheterna.
Källa: Vakna där du vill

Beräkna din klimatpåverkan
Klimatsmartsemester.se är ett digitalt verktyg som visar vilket avtryck en specifik resa har på klimatet. 
Du uppger var resan startar och slutar samt typ av transportmedel och boende. Sajten ger även 
hållbara semestertips. Tjänsten lanserades 2018 och används av bl a Dagens Nyheter för att kalkylera 
koldioxidutsläpp på sina resereportage. 

Välj en klimatsmart 
semester i år

Klimagassutslipp for ulike ferieformer

Transport            Overnatting            Mat            Aktivitet
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Snitt

De siste årene har det vært en stor økning i salget av bobiler i Norge. Majoriteten av
bobileierne er godt voksne, og de fleste ferie- og fritidsreisene foregår i Norge. 

På oppdrag fra Norges Caravanbransjeforbund (NCB) har Østfoldforskning laget et klima-
regnskap der bobilen sammenlignes med andre transport-, fritids- og ferieformer. Målet var å 
finne ut hvor store klimagassutslipp aktivitetene i en bobil medfører sammenlignet med andre 
former for ferie- og fritidsutfoldelser. I undersøkelsen er det sett på utslipp knyttet til å tilbringe 
én uke med følgende ferieformer:  

En ferie består av transport, overnatting, mat, og aktiviteter. Bobiler oppfyller flere av disse 
funksjonene og i undersøkelsen blir bobiler sammenlignet mot andre transportmidler, andre 
overnattingssteder, og andre ferieformer. Det er imidlertid som ferieform bobiler hovedsakelig 
blir brukt.

Studien viser at hjemmeferie, ikke uventet, er et av de mest klimavennlige alternativene. 
Spørsmålet er om det er det mest reelle alternativet for noen som kunne valgt å feriere i bobil. 
Det er trolig at disse i stedet for å velge bobil ville valgt en sydenferie, storbyferie eller cruise-
ferie. En vanlig bobilferie gir halvparten så store klimagassutslipp som en sydenferie og mange 
ganger mindre enn en cruiseferie.

Siden dette er typiske alternativer for en som velger bobilferie, er sjansen stor for at man
unngår klimagassutslipp ved å ikke tvinge folk over fra bobil til andre ferieformer.

Konklusjon: Sammenlignet med en del mulige ferieformer, som hjemmeferie og fottur på fjellet, 
er klimagassutslippene knyttet til bobilferier relativt høyt. Men utslippene fra bobilferie er langt 
lavere enn ferieformer det er sannsynlig at potensielle bobileiere vil benytte seg av, som
storbyferie, sydenferie eller ferietur med campingvogn.

Budskapet til politikere, så vel som til bobilforhandlere og -eiere, er at bobilferie er bedre for 
klimaet enn en del sammenlignbare ferier. Å sette opp engangsavgiften for bobiler er ikke en 
effektiv måte å redusere norske klimagassutslipp på. Samtidig bør bobiler legges om til
alternative teknologier, som biodrivstoff eller elektrisitet. Både norske politikere og bobil-
forhandlere bør øve press for å få til denne endringen.

Bobilferie er bedre for klimaet enn 
en del sammenlignbare ferier

Funn fra undersøkelsen:
En bobilferie har litt større klimagassutslipp enn en tur
til hytte ved sjøen. Mesteparten av utslippet er knyttet til 
kjøring med bobilen.

Å kjøre rundt med campingvogn på ferie gir større
klimagassutslipp enn å kjøre bobil.

Til sammen gir én uke med bobilferie et utslipp på rett i
underkant av 300 kg CO2 per person. Det er mye mindre 
enn det en typisk storbyferie gir.

For en storbyferie er transporten det aller viktigste, på grunn 
av flyreisen, men det er også betydelige klimagassutslipp 
knyttet til overnatting. Det skyldes at hoteller i storbyer ofte 
har høy energibruk per overnattingsdøgn, og at energikilden 
i de respektive landene har høye klimagassutslipp.

En båtferie langs norskekysten bidrar til enda litt større klim-
agassutslipp enn en storbyferie. Det er avhengig av hvor 
mye man kjører båten, men her er brukt rimelige antakelser 
om kjørelengde, om enn med en båt av en viss størrelse.

Den ferieformen som bidrar til suverent mest klimagass-
utslipp, er cruiseferie. Det gir ni ganger så store utslipp som 
nestemann på lista: charterferie til Syden.

For å komme fram til disse tallene er det for hver av
ferieformene laget detaljerte beskrivelser av transport,
overnatting, kosthold og aktiviteter. Resultatene er gitt i 
figuren til venstre.

4

2

3

5

1 hjemmeferie 
bobilferie 
chartertur til Syden 
storbyferie 
tur til hytte ved sjøen 10

7

9

8

6 tur langs norskekysten med båt 
fottur på fjellet 
campingferie med bil og telt 
campingferie med campingvogn 
cruiseferie

Växthusgasutsläpp (kg CO
2
 /person) för olika semesterformer

Källa: Norges Caravanbransjeforbund/Østfoldforskning

Semester 
hemma

Husbils-
semester

Solsemester 
charter

Storstads-
semester

Stugsemester

Transport Mat AktiviteterÖvernattning

Båtsemester 
längs kusten

Fjällvandring Tältsemester 
med bil

Husvagns-
semester

Semester-
kryssning

Utsläpp per 
vecka och  

person (Norge)

– Full bil är alltid bra. Körs husbi-
len dessutom på etanol så halveras ut-
släppen, tillägger Fredrik.

Generellt sett är det positivt för 
klimatet med korta resor. Semester 
i Sverige gynnar både miljön och in-
hemsk turistnäring. Dock blir husbi-

lens klimatfördelar ännu större vid re-
sor utanför Skandinavien i jämförelse 
med andra färdsätt.

– Det beror på att energimixen i Dan-
mark och övriga Europa är sämre, med 
t ex koleldning, dieseltåg och mindre 
elektrifiering, förklarar Fredrik. 

Spendera sommaren i Sverige

Norsk rapport jämför 
olika semesterformer

För de äventyrliga kan ett besök på 
en höghöjdspark kanske locka.
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Kampanjen mot den opro-
portionerliga och orättvisa 
beskattningen av nya husbi-
lar fortsätter. Husbilskampen, 
ett initiativ från Husvagns-
branschens Riksförbund, 
ökar nu trycket mot både 
riksdag och allmänhet. 

 HRF uppmanar Sveriges samtliga 
husbilsägare att stötta Husbilskam-
pen. Med respekt för pandemin rull-
lar husbilssäsongen 2020 igång så 
smått. Samtidigt väntar branschen 
och husbilsägarna på besked om den 
oproportionerliga och orättvisa be-
skattningen av nya husbilar. Bakgrun-
den är den CO2 baserade beskattning 
enligt WLTP körcykeln som infördes 
för husbilar, personbil klass II, 1 sep-
tember 2019.

Därför ökar nu opinions- och lob-
bykampanjen Husbilskampen trycket 
genom intensifierade aktiviteter både 
i riksdagen som publikt. Målet är att 
få besked om rättvisare beskattning av 
nya husbilar innan sommaren. 

– Vi vill se en beskattning som tar 
hänsyn till husbilens särart som for-
don och hur den brukas, vilket inte 
WLTP-modellen för uträkning av for-
donsskatt gör, säger Tomas Haglund, 
ordförande för Husvagnsbranschens 
Riksförbund, HRF, som är initiativ-
tagare till Husbilskampen.

Storbritannien skrotar WLTP
Konsekvenserna av beskattningsmo-
dellen är att nybilsförsäljningen går 
ner samtidigt som importen av äldre 
husbilar med sämre miljö- och trafik-
säkerhetsprestanda tenderar att öka. 
Av dessa skäl, samt att besöksnäring-
en skadas, har Storbritannien (som är 
enda landet utöver Sverige som infört 
WLTP-modellen) nyligen beslutat att 
den ska skrotas omedelbart. Britterna 
anser att modellen både är orättvis 
och orsakar mer ekonomisk skada än 
miljömässig nytta.

– I vår värld är det märkligt att en li-

Allt tyder på att semester på 
hemmaplan kommer att öka 
stort i sommar. Husvagns-
branschens Riksförbund har 
därför dragit igång kampan-
jen Mobilt Boende. 

 ”Hemester” och ”Swemester” är 
nya ord som slagit igenom på bred 
front denna vår. Allt tyder på att se-
mester på hemmaplan, gärna i hus-
vagn eller husbil, kommer att öka 
stort i sommar.

För att inspirera ännu fler att se-
mestra i vårt vackra land har Hus-
vagnsbranschens Riksförbund (HRF) 

dragit igång kampanjen Mobilt Boen-
de. På kampanjsajten mobiltboende.
se finns ett stort urval av filmer, varav 
mycket är hämtat från re-
seprogrammet Gone Cam-
ping, som inspirerar till 
spännande äventyr i olika 
delar av Sverige.

På sajten finns även filmer 
som informerar om hur den 
nya husbilsskatten fungerar, 
och om hur klimatsmart det 
är att semestra i husvagn eller 
husbil.

Mobilt Boende finns även på 
Youtube, Instagram och Face-
book. 

Ny sajt inspirerar till semester i Sverige

Mobilt boende är en ny sajt som inspirerar till spännande även-
tyr i olika delar av Sverige.

Husbilskampen höjer trycket
ten husbil på 3,5 ton som körs knappt 
700 mil per år ska ha en CO2-beskatt-
ning i nivå med 16 ton tung lastbil som 
rullar 10 000-tals mil per år, säger To-
mas Haglund. 

Mobilisera
Husbilskampen drivs i samarbete med 
SCR Svensk Camping och Caravan Club 

och syftar till en rättvisare beskattning 
av husbilar. Ett antal ytterligare intres-
seorganisationer inom camping och 
mobilt boende stöttar kampanjen. Men 
det finns fler som kan delta. 

– Därför vänder vi oss nu till alla 
husbilsägare ute i landet med uppma-
ningen att också vara med och påver-
ka politikerna. Genom att mobilisera 

alla kan vi tillsammans öka trycket yt-
terligare.

Skatteverket har på finansdeparte-
mentets uppdrag utrett möjligheterna 
till mer flexibla villkor för av- och 
påställning av husbilar, men utan att 
hitta någon lösning på frågan om rätt-
visare beskattning. Utredningen är 
ute på remiss.

– Hindret är systemtekniska be-
gränsningar hos Transportstyrelsen, 
säger Tomas Haglund och tillägger 
det paradoxala med att husbilen är det 
mest klimatsmarta och hållbara ”swe-
mester-alternativet” för en familj.

Två alternativ
HRF har uppvaktat ministrarna Mag-
dalena Andersson (S) och Tomas Ene-
roth (S) med två alternativ för rättvi-
sare beskattning.

Alternativ 1: En beskattning 
som tar hänsyn till husbilens 
särart som ett unikt fordon i för-
sta hand avsett för boende, samt 
har en körsträcka och körcykel 
som kraftigt avviker från WLTP-
modellen för personbilar. Enligt 
HRF:s beräkning motsvarar detta 
cirka 60 procent av nuvarande 
skatteuttag enligt WLTP.  

Alternativ 2: En beskattnings-
modell som utgår från att varje 
husbil är ett unikt och hantverks-
byggt fordon som i första hand är 
avsett för boende. Detta eftersom 
beräkning enligt WLTP är för in-
stabil för att vara relevant.

Enligt Tomas Haglund är de be-
rörda ministrarna överens med HRF 
om att den nya beskattningen av hus-
bilar är orättvis och olycklig för både 
bransch och konsument. 

– Bäst vore att följa den brittiska 
linjen och slopa den orättvisa WLTP-
modellen för husbilar helt, säger To-
mas Haglund.

Husbilskampens och HRF:s lobbygrupp: Lars Bergholm, styrelseledamot, 
Tomas Haglund, ordförande, och Mikael Blomqvist, sakkunnig.

HRF anser att den nya beskattningen av husbilar är orättvis och olycklig för 
både bransch och konsument. 

VISSTE DU ATT:
- Husbilssektorn har cirka 5 000 års anställda inom tillverkning, försäljning och service?
- Husbilsgästerna omsätter 2 miljarder kr enbart på svenska campingar?
- Det finns 105 000 registrerade husbilar i Sverige?
- Campingnäringen sysselsätter 10 000 personer i Sverige?

Noll meter
till allt

Friheten att alltid kunna rulla vidare till nästa upplevelse. 

Det är den friheten vi älskar, och kanske är 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.

forsbergsfritidscenter.se

FORSBERGS FRITIDSCENTER I BJUV 
Gnejsgatan 10 • 267 90 Bjuv 
042-830 80

UPPTÄCK FORSBERGS 
Störst utbud • Välsorterade tillbehörsbutiker • Förmånlig finansiering
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Norrvikens trädgårdar firar 
100 år som publik park. Un-
der temat Renässansen sam-
sas utställningar, konstverk 
och blomsterarrangemang 
som förflyttar besökaren mel-
lan dåtid, nutid och framtid. 

 ”Prydnadsträdgården är utomor-
dentligt viktig för trädgården och 
dess beboares trefvnad!” Skaparen av 
Norrvikens trädgårdar, Rudolf Abelin, 
var i det närmaste besatt av trädgård 
och arbetade jämt. Han kom till Bå-
stad 1905 och fann då den perfekta 
platsen för sin nya trädgård. Namnet 
Norrviken fick den efter hans tidigare 
trädgård, som han lämnat bakom sig. 
Här kunde han förverkliga sina tankar 
om en plats som både skulle kunna ge 
god avkastning genom fruktträdgår-
den och ha trädgårdar bara för sin 
skönhets skull. Här byggde han också 
sin privatbostad Villa Abelin. 

Sveriges vackraste
Efter ett antal svåra år tvingades Ru-
dolf Abelin 1942 ge upp och sälja an-
läggningen till Rederiaktiebolaget 
Nordstjernan. År 1971 inleddes en ny 
epok då stiftelsen Norrvikens trädgår-
dar bildades. År 2006 utsågs Norrvi-
kens trädgårdar till Sveriges vackraste 
och Europas näst vackraste park. Ef-
ter en period med olika ägarbyten tog 

ÅRETS UTSTÄLLNINGAR

Förra året slog Hasses glada 
trädgård upp sina portar 
på Norrviken. En barnsligt 
rolig och färgstark trädgård 
för barnen, utformad för att 
locka till lek, väcka nyfiken-
het och inspirera till odlar-
glädje.

 I Hasses glada trädgård växer mest 
sånt som man kan äta - grönsaker, bär 
och frukter. Genom att gå på Skattjakt 
bland buskarna, träden och de fina 
odlingslådorna, får barnen lära sig 
hur man odlar och skördar. Det här 
är en lekplats för små, nyfikna träd-
gårdsmästare. I trädgården finns Gi-
tarrträdet, Blå Bäcken och Kläpplet. 
Där finns också Spring-iväg-stigen, 
Håll-balansen-vägen och Myskojan. 
Och man kan titta på biodlingen, eller 
hälsa på i den lilla hönsgården. Hasse 
själv dyker upp då och då i trädgården 
så håll utkik.

Praktfull hundraåring i toppform

Hasse Andersson byggde ursprungli-
gen sin visningsträdgård på Sollidens 
slott 2018. Förra året flyttade han 
hem den till sitt älskade Bjäre. 

Hasses glada trädgård

I BÅSTAD 
finns även Båstads tennis-
stadion, som är Nordens 
största utomhusanläggning 
för tennis. Centercourten 
har plats för cirka 6 000 
åskådare på sina läktare.

BÅSTADBÅSTAD

Swedish Open inställt för första gången
Swedish Open är en ATP-turnering i tennis som ingår i 250 Series och spelas årligen i Båstad. Turneringen är bland de 
äldsta tennisturneringarna i världen, den etablerades som internationell turnering redan 1948 och sedan dess har turneringen 
arrangerats varje år i obruten följd. Den 15 maj i år meddelade både ATP och WTA Touren att alla sommarens grustävlingar 
mellan den 13 juli till den 31 juli ställs in till följd av Covid-19.

bolaget Lilla Båstad över Norrviken 
2013. Under ett par år stängdes par-
ken och arbetet med upprustningen 
av både trädgårdar och byggnader på-
gick i det tysta. År 2015 öppnade man 
för allmänheten igen som kunde kon-
statera att parken återfått sin forna 
glans – och mer därtill. Sedan slutet 
av 2017 ingår anläggningen i Båstad-
tennis och Hotell AB.

Stilträdgårdar
I år firas Norrviken 100 år som publik 
trädgård. Norrviken är framför allt be-
römt för sina trädgårdar i olika stilar, 
skapade av Rudolf Abelin redan i bör-
jan av 1900-talet. Men här finns mycket 
annat, t ex Villa Abelin med Orangeriet 
restaurang, en vacker inredningsbutik, 
bigården med snickrade bikupor, Has-
se Anderssons glada trädgård, en köks-
trädgård och en hyllningsträdgård till 
Ulla Molin. Den 4-5 juli firas jubileet 
med ett program som inom kort pre-
senteras på norrvikenbastad.se.

Karin och Liza Laserow har valt ut 
antikviteter som säljs i Norrvikens 
butik.

Villa Abelin med butik, restaurang och café.

”Världen i en trädgård”
En utställning om Norrvikens träd-
gårdar och grundaren Rudolf Abelin, 
tiden, människorna bakom och runt 
honom. 

”Mina blommande  
trädgårdsdrömmar”
Hannu Sarenströms trädgård blev 
vald till publikens favorit på CPH 
Garden Show 2019. Nu visas den i 
parkens nya växthus Erikshus. Ut-
ställningen är en förtrollande träd-
gårdsvärld som presenteras på 26 
kvm bordsyta.

”Always Audrey”
Stilikonen Audrey Hepburn fortsät-
ter att inspirera designers över hela 
världen. Utställningen Always Audrey 
är en bildsamling som tydligt visar på 
modets kraft.

”Balletto”
Baletten föddes under renässansen 
och med skulptören Lisa Abelssons 
”Ballerinor” skapar hon skira virvlan-
de rörelser i Renässansträdgården. Ta en klimatssmart #swemester!

www.tomelillahusvagnar.se
0417-128 10
se vÅr HeMsida FÖr Mer inFO

Vi har Husbilen & Husvagnen för Er!
Verkstad & Tillbehörsbutik.  

Kom in och upplev den nya designen hos LMC. 
Välj mellan ett 20-tal nya LMC för snabb leverans.
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Vi har Husbilen & Husvagnen för Er!
Verkstad & Tillbehörsbutik.

Nu är vi Kama 

Premium Dealer!

Norrviken har även stiliga 
påfåglar, färgglada koifiskar 
och den sällsynta salaman-
dern. Dessutom finns biku-
por och hönor.

100-årsjubileet går i renässansens tecken.

Stilträdgårdarna med fontäner.
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Familjär camping på Bjärehalvön

 Säsongsstarten hos landets cam-
pingar blev inte som vanligt. Istäl-
let för en förväntansfull kickoff runt 
påsk har våren präglats 
av ovisshet. Hos Båstad 
Camping är tongångar-
na trots detta positiva. 

– Det har varit ett an-
norlunda år, men det 
känns bra ändå. Vi har 
tappat utländska gäster, 
men har å andra sidan 
märkt att många nya gäster söker sig 
till oss. Familjer som brukar åka ut-
omlands har tänkt om och skaffat hus-
vagn eller husbil istället, säger Mikael 
Mathiasson. 

En av årets nyheter är husvagnut-
hyrning i samarbete med Lödde Hus-
vagnar. 

– Vi har fyra fullt utrustade och in-
redda vagnar med tillhörande förtält. 
Det är en satsning som ligger helt rätt i 
tiden, många är nyfikna på campingli-
vet och vill testa att hyra, säger Micke. 

Familjärt
Mikael driver campingen sedan 2013 
tillsammans med sin fru Gunilla och 

hennes dotter Nicolin. Båstad cam-
ping är känt för medarbetare som vi-
sar stort personligt engagemang och 

hög servicenivå. 
– Vi är hela tiden 

närvarande på området 
och har nog mer kon-
takt med gästerna än 
många andra camping-
ar. Det råder en familjär 
stämning helt enkelt, 
säger Micke. 

Normalt sett är evenemangskalen-
dern fulltecknad med bland annat 
livemusik, vinprovningar, grillningar 
och tävlingar. 

– I år fokuserar vi på utomhusakti-
viteter, i helgen hade vi t ex modevis-
ning och skattjakt. 

Restaurangen och butiken drivs i 
egen regi och utnyttjas flitigt i sam-
band med olika tillställningar. 

Internationell prägel
Mikael och Gunilla är själva husbilså-
kare och har kört mycket i Europa. 
Frankrike är favoritlandet, varje resa 
slutar förr eller senare i någon fransk 
region. 

Båstad Camping ligger naturskönt där Bjärehalvön möter ha-
vet. Här har familjen Mathiasson skapat en rofylld plats med 
kontinental atmosfär. – Våra husbilsresor inspirerar oss att 
utveckla campingen, säger Mikael och Gunilla. 

”Vi är hela tiden 
närvarande på 

området och har nog 
mer kontakt med 

gästerna än många 
andra campingar.” 

– Det är spännande att hitta inspi-
ration, olika idéer som vi tar med oss 
hem och använder på vår camping. 
T ex har vi gjort Tarte Flambée, en typ 
av stenugnsbakad pizza från Alsace, 
till vår paradrätt i restaurangen, be-
rättar Micke. 

Även den nybyggda servicestatio-
nen har fått internationell prägel med 
kapacitet att serva flera gäster samti-
digt. 

– Tyskland och Frankrike ligger 
långt fram med service mot camping-
gäster och är värda att efterlikna. 

FAKTA BÅSTAD CAMPING
Campingtomter: 196 st
Ställplatser: 56 med el
Stugor: 4 st
Glampingtält: 4 st (kommer 2021)  
Husvagnar för uthyrning: 4 st 
Faciliteter: restaurang, servicebutik, 
cykeluthyrning, äventyrsgolf, boule, 
lekplats, trollskog och grillplats. 
Närhet till: sandstränder, vandrings- och 
cykelleder, tennis, segling och golfbanor. 

Äventyrsgolf var förra årets stora nyhet.

Nicolin och Micke Mathiasson tror på många svenska gäster i år.

Bokningsläget ser bra ut, trots ut-
ländska gästers återbud.
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ÖPPETTIDER
Öppet 30 juni-6 september kl 11-17. Stängt 
måndagar. Stängt den 3-5 augusti (Birgit 
Nilsson-dagarna). På grund av Covid-19 
begränsas antalet besökare till museet.

Det är långt från betesfälten 
i Svenstad utanför Båstad 
till strålkastarljuset på Met-
ropolitan i New York. Birgit 
Nilsson gick hela vägen och 
blev en av världens största 
klassiska sångerskor. Museet 
på gården där hon växte upp 
berättar den fascinerande 
resan.

 Utöver tennis och Båstad är för-
modligen Birgit Nilsson den som bi-
dragit mest till att sätta Bjärehalvön 
i fokus. Mellan Båstad kyrka och ten-
nisstadion står en staty av Birgit Nils-
son, skapad av konstnärsparet Ulla 
och Gustav Kraitz. Med den som ut-
gångspunkt gav vi oss av mot Svenstad 
en solig julidag sommaren 2019. Drygt 
15 minuters körning västerut från Bå-

Vi ses på

Gott att må, lätt att nå.

BASTAD
CAMPING

o

CAMPING |  ÄVENTYRSGOLF |  KROG |  BUTIK

 Norra Vägen 128, 269 43, Båstad
www.bastadcamping.se | 0431 - 755 11
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 Enligt många en av Sveri-
ges vackraste vägsträckor med 
böljande landskap och utsikt 
mot Kattegatt. Platserna man 
passerar längs vägen är riktiga 
pärlor, bl a Båstad, Norrvikens 
trädgårdar, Hovs hallar och To-
rekov. Vägen sträcker sig mellan 
Mölle, där länsväg 111 tar slut, 
till Kullens fyr ca tre km väst-
nordväst om Mölle. Italienska 
vägen kallas så, därför att vägen 
strax väster om Mölle går vid 
branten av berget, och därför 
liknar italienska vägar som ofta 
går i ”kornischer” utmed berget. 
På en karta från 1685 kallas det-
ta branta område för Burliden 
eller Burlijn. Detta namn har 
dock försvunnit ur traditionen. 
Från år 1914 fram till 2009 var 
vägen avgiftsbelagd, men från 
och med sommaren 2010 är 
vägen avgiftsfri enligt beslut av 
Länsstyrelsen.  

La Nilsson glömde 
aldrig sitt Svenstad

BIRGIT NILSSON-
DAGARNA 3-7 AUGUSTI

Årets upplaga var tänkt att bli den 
största hittills, men pga rådande 
Corona-läge måste upplägget för-
ändras, bl a flyttas de två avslutande 
Festkonserterna till 2021. 

3–5 augusti: Master Class med Anne 
Sofie von Otter, Birgit Nilsson Mu-
seum.
6 augusti kl 18.00: Avslutningskon-
sert med Master Class-eleverna, Väs-
tra Karups kyrka. Streamas.
7 augusti kl 18.00: Stipendieutdel-
ning med konsert, Västra Karups 
kyrka. Streamas.

Kör längs 
Italienska vägen

Birgit gungar på Hembygdsgården Boarp.

stad, uppför den fantastiskt vackra 
Italienska vägen, når vi så småningom 
den lantgård som Birgit Nilsson växte 
upp på och som idag är ombyggd till 
ett museum tillägnat ”La Nilsson”.

Enkel uppväxt
Birgit Nilsson (1918–2005) var en 
1900-talets mest uppburna opera-
sångerskor. Hon hade en unik röst, 
var omskriven, omsusad, världsvan, 
men också folkkär. På gården i Sven-
stad bodde Birgit med sina föräldrar 
tills hon var 23 år. Det var en enkel 
uppväxt utan el eller rinnande vat-
ten. Birgit hjälpte till med alla sysslor 
på gården, gallrade betor, plockade 
potatis och skördade hö. Ett liv långt 
ifrån det hon senare skulle få som en 
av världens mest kända sångerskor. 

Fyndade antikt
På den fasta utställningen, Birgit Nils-
son - ögonblick och toner, ges en fin 
inblick i hennes liv såväl på operasce-
nen som utanför. Berättelsen börjar i 
barndomshemmet, via utbildningsår-
en i Stockholm och vidare till karriä-
ren på världens scener. Med privata 

föremål, ljud och bilder presenterar 
utställningen ögonblick ur Birgits liv. 
Sådana som hon själv delat med sig av, 
men också sådana som andra berättat 
genom åren. 

Men även en stjärna behöver stun-
der av anonymitet. Bakom mörka sol-
glasögon stal hon sig då och då tid till 
sitt eget privata nöje - att fynda i an-
tikaffärer och på loppmarknader. En 
del av fynden finns till beskådande på 
museet.

Instiftade musikpris
Hembygden var viktig för Birgit Nils-
son. Hon glömde aldrig ”dem där 
hemma” under sin karriär. År 1955 fick 
Birgit en förfrågan från Bjäre Härads 
Hembygdsförening om att medverka 
vid en välgörenhetskonsert till för-
mån för föreningen och den nya hem-
bygdsparken. Detta blev början på en 
serie konserter som skulle sträcka sig 
över ett halvt sekel. Dessa ”Birgit Nils-
son-konserter” blev ett begrepp bland 
operavänner i hela världen.

Birgit ville instifta ett musikpris som 
värnade den klassiska operakonsten. 
The Birgit Nilsson Prize är världens 

största pris inom klassisk musik med 
en prissumma på en miljon amerikan-
ska dollar. År 2018, det år Birgit skulle 
fyllt 100 år, delades priset ut för fjärde 
gången och gick till den svenskfödda 
operasångerskan Nina Stemme, i dag 
verksam på världens största operahus.

Renoverat stall
Gårdens stall har varsamt renoverats 
och bevarats i så ursprungligt skick 
som möjligt. Här finns idag museets 
kafé. Tegelgolvet är detsamma som 
på Birgits tid och kättarna finns kvar, 
som ett tidsdokument såväl som på-
minnelse om Birgits rötter. Här mjöl-
kade Birgit korna kvällen innan hon 
begav sig iväg till Stockholm för att 
göra inträdesprovet till Kungliga Mu-
sikhögskolans solosångklass. 

Besöket i det gamla stallet blev en 
fin avslutning på ett par timmars in-
blick i ett fascinerande, äventyrligt 
och rikt musikliv.

Text: Christer Hellemarck 
Foto: Birgit Nilsson Museum, 
Christer Hellemarck

Skulpturen ”Birgit” av Ulla och Gus-
tav Kraitz avtäcktes 17 maj 2013, 95 
år efter hennes födelse.

Utställningen innehåller många av 
Birgits personliga föremål.

De stora operarollerna kräver elegant 
klädsel.

Birgit spenderade mycket tid på resande fot.
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Linodling i unikt 
projekt på Wanås

FAKTA UTSTÄLLNINGEN
Konstnär: Kimsooja 
Utställning: Sowing Into Painting 
Curatorer: Elisabeth Millqvist & Mattias 
Givell 
Utställningsperiod: 9 maj – 1 november 
2020

OM KIMSOOJA 
Född 1957 i Daegu, Sydkorea. Arbetar 
med film, skulptur, performance och 
platsspecifika installationer. Har bl a 
ställt ut på PS1 MoMA, New York 
(2001), Reina Sofía, Madrid (2006) och 
Guggenheim Museum Bilbao (2015). 2020 
arbetar hon med glasfönster för Saint-
Étienne-katedralen i Metz och med en 
tunnelbanestation i Paris.

Sydkoreanska konstnären 
Kimsooja är sommarens 
utställare på Wanås Konst 
utanför Knislinge. Växande 
linfält, broderade överlakan 
och spegelgolv är några av 
beståndsdelarna i utställ-
ningen Sowing Into Painting. 

 Tack vare de generösa utomhusy-
torna på 40 hektar är den nordskån-
ska konsthallen väl rustad att erbjuda 
besökare en trygg konstupplevelse. 
Tillsvidare är ambitionen att hålla 
öppet som vanligt vilket innebär att 
konstintresserade kan få avnjuta den 
hyllade utställningen Sowing Into 

Painting av den internationellt väl-
kända Kimsooja.

Linodling
Precis innan en av grindarna till 
skulpturparken växer lin som en del 
av utställningen. Genom sitt intresse 
för att odla på Wanås tar Kimsooja till 
vara på något unikt för platsen som de 
flesta konstmuseer 
inte kan erbjuda 
– möjligheten att 
bruka jorden. Lin-
odlingen för Wanås 
Konst knyter sam-
man Kimsoojas 
intressen för må-
leri och textil som 
präglat hela hen-
nes konstnärskap. 
Fältet som såddes i 
slutet av april växer 
och förändras un-
der utställningen, 
från gröna groddar, himmelsblåa 
blommor, till stjälkar och frön som 
torkas.

Vita lakan
Kimsoojas konstnärskap förknippas 
med färgrika sydkoreanska överkast 
som hon använt i flera installationer. 
I skulpturparken har hon istället valt 
att arbeta med gammaldags vita lakan 
som i Sverige traditionellt är brode-
rade med monogram eller dekorerade 
med spets – föremål som är en del av 
att skapa ett hem, visar omsorg och 

A Laundry Field, 2020 Wanås Konst. Foto Mattias Givell. 

To Breathe, 2020, installation med 
speglar och ljud. Foto Mattias Givell.

To Breathe with Deductive Objects, 
2020. Foto Mattias Givell.

Meta-Painting, 2020, Wanås Konst. 
Foto Mattias Givell. 

Thread Routes – Chapter l, 2010. 16 mm film 
överförd till HD-format med 5.1 ljud.  
Foto Mattias Givell.

eftertanke. För Kimsooja är de likt 
målningar, men hängande bland trä-
den ger de samtidigt kopplingar till 
det vardagliga. 

Linnedukar
Inne i konsthallen arbetar Kimsooja 
åter med textil som måleri, genom 
målarduk av linne, både uppspänd 

och vikt som bot-
tari, de koreanska 
tygbylten som an-
vänds för att för-
packa föremål och 
som blivit en karak-
täristisk del av hen-
nes konstnärskap 
med referenser till 
förflyttning.

Spegelgolv
I långlogen från 
1750 har Kimsooja 
installerat ett golv 

som speglar omgivningen och visar 
takkonstruktionen som reser sig som 
en katedral med högsta punkt 14 me-
ter upp. På spegelgolvet ger hon plats 
åt betraktaren att gå in i, upp på, att bli 
en del av konstverket. På andra sidan 
av den över 50 meter långa byggnaden 
har hon arbetat med tyg i sprickor i 
väggen. I det stora utrymmet samsas 
konstverk som får oss att titta långt 
bort och riktigt nära. Hennes verk både 
fyller rummet och lämnar det tomt – 
hela byggnaden blir en upplevelse och 
upplevelsen hennes konstverk.

Kimsooja är sommarens utstäl-
lare på Wanås Konst.

Sowing into Painting, 2020. Del av 
utställningen. Foto Mattias Givell

Österlens största husbilscenter | Ny försäljningshall | Toppmodern verkstad | Stor tillbehörsbutik

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

Välj en klimatsmart semester
– skaffa husvagn eller husbil!

Bara tre Hobby av 2020 års 
modell kvar, nu till specialpris!
Hobby 720 UFKe Prestige

Hobby 545 KMF De Luxe

Hobby 560 WLU Prestige

Nya Hobby husvagnar på 
väg in! Stort intresse för 
husvagnar – nu beställer 
vi helt nya 2021-modeller.
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

Modeller 
på väg in!

Vår fullserviceverkstad 
erbjuder bland annat
• Oljeservice fr. 1495 kr • Kamremsbyte fr. 4495 kr

• Täthetskontroll/fukttest 895 kr • Gasolprovtryckning 245 kr 

• Solceller fr. 5900 kr • Hydrauliska stödben fr. 59 900 kr • Tvätt 495 kr

Skånes största 
förmedlare av husbilar

– Sälj din husbil enkelt
och tryggt!

Ny verkstad
– vi servar både motor

och bodel!

Brett utbud av 
fritidsfordon i olika 

prisklasser!
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Moderna Museet öppnar igen

Gitte Ørskou, Moderna Museets över-
intendent från och med september 
2019.

Den 16 juni öppnar Moderna 
Museet i Malmö efter att ha 
hållit tillfälligt stängt sedan 
mitten av mars. Först ut är 
utställningen Hilma af Klint - 
Konstnär, forskare, medium.

 – Att vi åter öppnar den 16 juni be-
ror på att vi tror att människor nu be-
höver konsten mer än någonsin. Det 
är genom mötet med konsten och dess 
institutioner som vi kan reflektera 
över och hitta tröst i en situation där 
världen som vi känner den är skakad. 
När museet åter öppnar kommer det 
att vara med alla försiktighetsåtgärder 
som vi kan vidta, säger överindentent 
Gitte Ørskou.

Hilma af Klint
Utställningen Hilma af Klint - Konst-
när, forskare, medium skulle ha öpp-
nat den 4 april. Den första chansen 
att se utställningen kommer därför att 
vara den 16 juni. Utställningen är en 
omfattande presentation av den fas-
cinerande och banbrytande svenska 
konstnären Hilma af Klint. Bland ut-
ställningens höjdpunkter är ”De tio 
största”, tio målningar från 1907, som 
här visas samlade. Med sitt gigantiska 
format och färgskala gick de helt emot 

den då rådande kanon. Curatorer är 
Iris Müller-Westermann och Milena 
Høgsberg.

Verksamheten är anpassad till rå-
dande situation med coronaviruset. 
Bland annat säkerställs att besökarna 
håller minst 1,5 meter till varandra 
och att det hålls ett stabilt flöde ge-
nom lokalerna så att ingen trängsel 
uppstår. 

Svanen, nr 1, 1915. Olja på duk, 150 × 150 cm.

Ynglingaåldern, 1907. Tempera på pap-
per uppfodrad på duk, 321 × 240 cm.

Urkaos, 1906–1907. Olja på duk, 52 × 
37 cm.

Svanen, nr 23, 1915. Olja på duk, 152,5 × 150 cm.
Altarbild, 1915. Olja och blad-
metall på duk, 237,5 × 179,5 cm

Upptäck nära 40 destinationer i Sverige med 
Skandinaviens största campingkedja!

Ingen annanstans är det så enkelt att skapa 
campingminnen som på First Camp. Välj mellan 
allt från härliga havsbad och vacker skärgård till 
hisnande naturupplevelser och citynära lägen. Med 
nära 40 destinationer från Luleå i norr till Malmö i 
söder finns det något för alla! 

På 23 av våra destinationer erbjuder vi även 
underhållning, träning och barnklubbsaktiviteter 
mellan vecka 27-32.

Var ses vi?

Vart åker du 
härnäst?

Du är väl medlem i First Camp Club?

Få 10 % återbäring på dina bokningar online och 5% över telefon/disk. 
Poängen tjänar du in på alla First Camp destinationer i Sverige, och kan 
använda på nya bokningar och aktiviteter på plats på campingarna.
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Det är inte otroligt att du såg 
den på någon festival under 
sommaren 2019 – den rull-
lande frisersalongen Skills 
on wheels. Du kanske till och 
med slog dig ner och fixade 
frisyren eller ansade skäg-
get, tog ett snack med Maria, 
Markus eller de andra frisö-
rerna. För det är de personli-
ga mötena som lockar ut det 
här gänget på vägarna.

 Det började med en annons på 
Blocket. En gammal Fiat Weinsberg 
husbil som var halvt ombyggd till en 
rullande frisersalong var till salu i 
Torsby. Maria Jacobsson, som driver 
salongen Skills i skånska Bjuv sedan 
över tio år, var inte 
sen att ringa sälja-
ren. 

– Jag tyckte den 
såg så fantastiskt 
cool ut och gillar att 
göra lite udda grejer. 
Jag såg den som ett 
kul komplement till 
vår vanliga salong, helt enkelt. 

”Skillsade” till bilen
Maria fick med sig sin man på den 
drygt 50 mil långa resan till Värmland 
och köpte bilen.

– Tio minuter efter att vi påbörjat 
hemresan började den bete sig lite 
konstigt och jag tänkte ”vad har jag 
gjort?”.

Tveksamheten varade inte speciellt 
länge. De lyckades ta sig hem till Bjuv, 
reparerade bilen och ”Skillsade” till 
looken. Kollegorna på salongen var 
helt med på noterna när de började 

planera för festivaler och events un-
der våren och sommaren 2019. Den 
rullande salongen sticker onekligen 
ut och hann fångas av många mobilka-
meror under premiärsäsongen.

– Vi gillar att ha kul, bjuda på oss 
själva och ”blingar” gärna till oss 
med glitter, smink och temakläder. 
Vi vill ge våra kunder ett frisörbesök 
de inte glömmer. På ett företagsevent 
körde vi riktig barberarsalong och vår 
barberare Markus har aldrig haft så 
många kunder under en dag. 

Stylade mustascher  
och glittriga skägg
Det finns visserligen plats för kunder 
inne i bilen men Anna och hennes 
team tycker det är roligare att stå ute 
och visa upp sitt hantverk. Det har 
blivit både stylade mustascher och 

glittriga skägg men 
också helt vanliga 
frisyrer. 

– Det blir så 
många roliga möten. 
Vi har klippt poliser 
och vakter, skoj-
friska gubbar, glada 
tanter och barn. På 

rockfestivalen Helgeå var det ett helt 
gäng kompisar som samlades runt en 
kund och började spelade gitarr.

Inför årets säsong hade Marias man 
och Markus renoverat och fixat mer 
på bilen men när alla festivaler och 
events ställdes in fick de parkera bi-
len i garaget. Besvikelsen var stor och 
nu håller de tummarna för att de ska 
kunna rulla ut med Skills on wheels 
nästa år.

– Visst har avgasröret ramlat av, 
fönster har läckt och vi ska göra mer 
med inredningen, men bilen startar 
pålitligt och går som en klocka. 

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.

HUSBILEN
Modell: Fiat Weinsberg
Årgång: 1988
Sovplatser: Ja, på golvet.

Skills on wheels

Husbilen som fick ett nytt liv

”Vi gillar att ha kul, 
bjuda på oss själva  

och ”blingar” gärna till 
oss med glitter, smink 

och temakläder.” 
Maria Jacobsson och hennes kollegor brukar dra på turné och besöka markna-
der och festivaler med sin husbil.

Ditt servicecenter

FÖRSÄLJNING AV HUSVAGNAR
RESERVDELAR • TILLBEHÖRSBUTIK • FÖRTÄLT • LUFTTÄLT

VI GÖR SERVICE PÅ HUSVAGNAR OCH REPARERAR ÄVEN HUSBILAR!
Fukttest • Gasoltest • Bromsjustering • Gasolvärme • Kylskåp

Toaletter • Montering av air-condition • Mover • Cykelställ
Stor skadeverkstad för alla fabrikat och försäkringsbolag

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

Grundservice
En grundlig översikt av din vagn, 

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

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

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

enn problemfri säsong. Fukt- och 
gasoltest inkluderat!

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:

Pris 2.500:-Pris 1.995:-

Pris 3.200:- 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
895:-
Ord: 1.095:-

Westfield 
bord

115 x 70cm

1.295:-
Ord: 1.495:-
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 Sommarsemester i en husbil hade 
lockat ett tag, speciellt eftersom vi vill 
ha hunden med på våra resor.

Så fick vi äntligen chansen att pro-
va. Husbilen vi kom att kalla vårt hem 
under åtta dagar var en Pilote P716 
Essentiel från Husvagnsreserven i 
Kristianstad, stort tack till dem! Bilen 
var precis lagom för två och, när man 
vant sig, smidig att köra. 

Bara tänka frihet
Vi bestämde oss för att själva resan 
var målet, att bara ta dagarna som de 
kom och inte planera annat än i grova 
drag. Frihet helt enkelt.

Med utgångspunkt från hemmet i 
Ystad tänkte vi ta oss norrut längs ost-
kusten och se var vi hamnade. Några 
stopp längs vägen fanns så klart på 
önskelistan, Kalmar, Kosta och Väster-
vik, men resten lämnades åt slumpen.

Massor av plats
En av fördelarna med husbil som up-
penbarade sig för oss direkt är möjlig-
heten att lasta, man behöver inte välja 
bort ett enda par skor eller något an-
nat nödvändigt som normalt sett inte 
ryms i resväskan.

När allt hittat sin plats i lådor och 
skåp var det äntligen dags att ge sig 
ut på vägarna! Klockan hade hunnit 
bli sen men vi bestämde oss ändå för 
att komma iväg. Efter ett kort stopp i 
Simrishamn gick färden vidare till Ki-
vik där vi provade på att fricampa för 
första gången i våra liv.

Jakt på ställplats
Ovana vid miljön vaknade vi väldigt 
tidigt nästa morgon och bestämde 
oss för att en frukost i Karlskrona lät 
som en bra idé. Sagt och gjort, några 
timmar senare satt vi på Café 3G och 
njöt av toast och pannkakor i morgon-
solen. Efter en promenad i staden var 
det dags att åka vidare.

Nästa stopp blev Kalmar och jakten 
på en ställplats nära centrum inled-
des, en inte helt enkel uppgift skulle 

Noviser på väg

Ett kort stopp vid Kalmar slott.

I husbil sover man bra. Vi njuter i kvällssolen på Timmernabbens ställplats, underbart!

Färska skaldjur är fantastisk gott.

Hundbad på Getterön.

Vi var inte de enda med husbil som letat sig till Ullared...

När vi hämtade bilen hos Husvagnsreserven i Kristanstad 
var det extra trevligt att träffa Molly, kan inte tänka oss 
en bättre kundmottagare!

det visa sig. Det är många husbilar 
som rullar runt i Sverige. I hamnen 
var det tillåtet att parkera men där 
ville vi inte vakna upp nästa morgon, 
så efter lite shopping och en middag 
på italienska restaurangen Ernestos, 
var det dags att dra vidare.

Timmernabben
Som tur var hittade vi mysiga Tim-
mernabben bara några mil längre 
norrut. Ställplatsen är öppen året runt 
och vackert belägen vid kusten, med 
badbygga och underbar utsikt över 
havet. Här åkte campingstolarna fram 
för första gången och vi bara satt och 
njöt i kvällssolen tills det var dags att 
krypa till sängs.

Efter en god natts sömn, frukost och 
en morgonpromenad var det dags att 
packa ihop och dra vidare.

Kosta Boda
En dryg timmes körning senare rull-
lade vi in på Kosta Lodges ställplats. 
Efter en god lunch på Kosta Boda Art 
Hotel var det dags att ge sig in i myll-
ret av shoppande människor och be-
söka alla Kosta Bodas outlet-butiker. 
Här gjordes några riktiga fynd så det 
är definitivt värt ett besök.

Tillbaka vid husbilen passade vi på 
att njuta en stund i solen innan det var 
dags för kvällsmat.

Långa soffan
När vi vaknade nästa morgon hade 
vädret slagit om och det var kallt och 
mulet. På vår väg mot Västervik mel-
lanlandade vi i Oskarshamn. 

Här passade vi på att fika, se oss 
omring i staden och besöka långa sof-
fan, världens längsta parkbänk. Förr 
i tiden sägs fiskarhustrurna ha suttit 
på soffan och spanat mot horisonten 
efter sina män i väntan på att de skulle 
återvända från sjön.

Otur med vädret
Vidare mot Västervik. Väl framme 
började det ösregna så resten av den 

Hur går det om man släpper ut två fullständiga noviser på 
vägarna i en husbil? Ganska bra faktiskt.

Ställplatsen i Söderköping var en av resans allra trevligaste överraskningar, vi 
parkerade några meter från Göta Kanal.

dagen spenderades inne i bilen, tur att 
vi tagit med Yatzy.

Dagen därpå hade det slutat regna 
och vi kunde ge oss ut. Västervik är 
en väldigt trevlig och livlig stad med 
mycket att se och uppleva men när väd-
ret några timmar senare började bråka 
igen bestämde vi oss för att dra vidare.

Göta kanal
Tio mil norrut hittade vi Söderköping 
och Göta kanal. Trots vädret bestäm-
de vi oss för att stanna, det gjorde vi 
rätt i. Ställplatsen låg precis intill ka-
nalen så båtarna passerade några me-
ter från oss.

Vi åt en god middag på en fiskre-
staurang och satt och tittade ut över 
alla båtar som väntar på sin tur i slus-
sen. Kanalen i sig är väldigt fascine-
rande, speciellt när man tänker på de 
människor som grävde kanalen helt 
utan dagens tekniska hjälpmedel.

Nästa dag passade vi också på att 

besöka Smultronstället, känt för sin 
glass. Stället är populärt och det är 
lång kö för att komma in.

Tvärs genom Sverige
Efter att ha konsulterat väderleks-
tjänsten och konstaterat att vädret 
på ostkusten inte skulle bli bättre på 
ett bra tag bestämde vi oss för att åka 
över till väst istället.

Sagt och gjort, vi gav oss iväg mot 
Grebbestad, vårt hittils längsta dags-
etapp. Många mil senare var vi fram-
me och hittade en naturställplats inte 
långt från centrum.

Att äta en skaldjursplatå på bryggan 
i kvällssolen gjorde resan tvärs genom 
Sverige värd det.

Hundbad
Innan vi lämnade Grebbestad nästa 
dag fyllde vi husbilens frys med havs-
kräftor och räkor, lyxigt!

Nu bar det av söderut, efter att be-

Anrika Kosta Boda.

Långa soffan är väldigt lång...Precis intill bilen åkte båtar förbi.

sökt en del fullbelagda ställplatser hit-
tade vi till sist Getteröns camping utan-
för Varberg. Efter ett restaurangbesök 
tog vi en promenad och hittade en jät-
tetrevlig hundbadstrand. Detta var nog 
resans höjdpunkt för en i gänget.

Upp i ottan och iväg, sista sträckan 
hem återstod men ett stopp i Ullared 
hann vi med. Återigen perfekt med 
husbil som husse och hund kan ligga 
och vila i.

Tack till Husvagnsreserven
På det hela taget var det en positiv 
upplevelse att semestra i husbil, frihe-
ten att åka dit man vill och samtidigt 
ha allt man behöver med sig.

Vi vill tacka Husvagnsreserven i 
Kristianstad för att vi fick möjlighet 
att prova på denna semesterform. När 
det är dags att köpa husbil kommer vi 
till er!

Text och foto: Rebecka Bällsten

Vi hann med en hel del under resan, här ett stopp i Oskarshamn.

Strandpromenad i Grebbestad, Sverige är vackert.

Timmernabben bjuder på vacker utsikt.
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 Adria är ett välbekant märke för 
Husvagnsreserven. Redan år 2000 
fanns den slovenska tillverkaren i sor-
timentet. Nu är det storsäljande mär-
ket tillbaka i Kristianstad och Anders 
har stora förhoppningar. 

– 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, 
försäljningsstarten börjar i augusti. 

Fiat Professional
Husvagnsreserven storsatsar även 
på service och eftermarknad. Förra 
året byggdes en ny verkstad på 820 
kvm med sex arbetsplatser, fyra lyftar, 

Stor optimism hos Husvagnsreserven:

Ny Fiat-verkstad och satsning på Adria

Den nya verkstaden har sex arbetsplatser, fyra lyftar, snickeri, lager och kundmottagning. 

Husvagnsreserven i Kristianstad rivstartar det nya årtiondet 
med en ny verkstad som är auktoriserad av Fiat Professional. 
Dessutom gör ett nytt märke entré i utställningshallen. – Nu 
säljer vi även husbilar och husvagnar från Adria, berättar vd 
Anders Ekdahl. 

snickeri, lager och kundmottagning. 
Verkstaden är auktoriserad av Fiat 
Professional och kan 
utföra alla typer av ar-
beten och garantijobb 
på Fiat Ducato. 

– Vi utbildas konti-
nuerligt av Fiat och får 
de senaste programva-
rorna direkt från dem. 
Vi använder Fiats ori-
ginaldelar och avläs-
ningsinstrument för att garantera ser-
vice av högsta kvalitet, säger Anders 
Ekdahl. 

Att verkstaden nyligen gått över till 
affärssystemet Winassist innebär yt-
terligare förbättringar.

– Winassist förenklar dokumente-
ringen och gör t ex arbetsordrar och 

timdebitering mycket 
lättare, tillägger An-
ders. 

Husvagnsreserven 
är idag en fullservi-
ceverkstad som utför 

alla typer av repara-

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

tioner och servicejobb, både på mot-
ordelen och bodelen. 

Certifiering
Just nu genomförs en grundlig om-
organisering för att bli certifierad 
enligt kvalitets- och miljölednings-
systemen Godkänd Bilverkstad (SFVF 
och MRF) och Certifierad Verkstad 

Husvagnar & Husbilar 
(HRF). 

– Det är ett kvitto på 
att vi har kompeten-
sen att utföra ett fack-
mannamässigt arbete, 
en trygghet för både 
kunden och oss, me-
nar Anders.

Certifieringen bor-
gar för att teknikerna har rätt utbild-
ning och följer branschens lagar, för-
ordningar och krav. 

Bygger broar
Husvagnsreservens utveckling har 
varit enorm det senaste decenniet 
med en tredubbling av omsättningen. 
Men tillväxten har även inneburit ut-
maningar. 

– Ett stort företag kräver en helt an-
nan struktur än ett litet. Vi genomför 
nu en ny organisation där ansvaret 
fördelas på medarbetare inom varje 
avdelning. 

Han liknar det vid att dela upp 
verksamheten i olika öar och sedan 
bygga broar mellan dem. Försäljning, 
butik och verkstad arbetar självstän-
digt 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. 

Uppåt för husvagnar
Intresset för husvagnar har ökat och 
Husvagnsreserven har ett brett utbud 
av modeller från Knaus, Weinsberg, 
T@b, Tabbert och snart även Adria. 

– Just nu kör vi speciella kampanjer 
på populära Südwind-modeller med 
AC-paket, säger Anders.

Utbudet av husbilar från Pilote och 
Knaus är brett och det finns många 
modeller med den lägre skatten. 

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

”Adria gör riktigt 
bra fordon till 

konkurrenskraftiga 
priser. Ett mycket 

bra komplement till 
våra övriga märken.” 

Anders Ekdahl grundade Husvagns-
reserven år 1988.

www.isabella.net

Isabella AIR
uppblåsbart tält

NYHET!

Isabella Air sätter helt nya stan-
darder inom uppblåsbara förtält. 

Här kombineras de bästa erfarenhet-
erna från mer än 60 års tältutveckling 
med en genomtänkt design och den 
senaste IsaAir-lufttekniken.  

Med Isabella Air kompromissar vi inte 
med materialen. Vi använder ute-
slutande samma välkända material 
som vi använder i våra traditionella 
Isabella-förtält. 
 
Tältets förarbete från tyg till det fär-
digsydda tältet är gjort i Europa.

Isabella AIR  
CIRRUS NORTH 400

Här kombineras de bästa erfarenheterna från mer 
 än 60 års tältutveckling med en genomtänkt design  
och den senaste IsaAir-lufttekniken.

Med Isabella Air kompromissar vi inte med 
materialen. Vi använder uteslutande 
samma välkända material som vi använder 
i våra traditionella Isabella-förtält. 

Tältets förarbete från tyg till det färdigsydda 
tältet är gjort i Europa.

Isabella Air sätter helt nya standarder 
inom uppblåsbara förtält.

NYHET!

Handla tillbehör via KAMA Order to Store (OTS)
Beställ på nätet och hämta varan i din KAMA-butik.

Fraktfritt! Över 11 000 artiklar ett klick bort!

www.kamafritid.se

Cadac Grillo Chef 2
G06-124

C20-12F

E30-47B 100W
Fler modeller på kamafritid.se

ETT ENKLARE CAMPINGLIV

Kastrullhållare

Grillplatta

Fulladdat 
med solpanel

Appstyrd
manövreringshjälp
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Hos Vinslövs Fritidscenter är 
trenden tydlig; allt fler satsar 
på semester i Sverige. – Hus-
vagn och husbil är ett tryggt 
och klimatssmart val, ett per-
fekt sätt att uppleva Sverige, 
säger vd Johnny Lindell.

 Ända utifrån väg 21 mellan Kristian-
stad och Hässleholm ser man det stora 
hav av husvagnar och husbilar som 
omger Vinslövs Fritidscenter. Just när 
vi besöker anläggningen finns det 262 
fritidsfordon till försäljning. Företa-
get är en av landets största återförsäl-
jare och representerar märkena Adria, 
Hobby, Kabe, Hymer och Sun Living. 

– Här finns något för alla. Från smi-
diga små husvagnar till lyxiga husbils-
bjässar, säger vd Johnny Lindell. 

Nya kunder
Trots den utmaning som pandemin 
innebär går försäljningen starkt i 
Vinslöv. 

– Jag är positivt överraskad. Det 
säljs lika många fordon som tidigare, 

vi når våra mål, säger Johnny. 
En intressant iakttagelse är att 

många nya kunder söker sig till an-
läggningen. 

– Det är helt klart ett trendbrott. 
Runt två tredjedelar av årets försälj-
ning är till nya kunder, varav många 
inte provat på husvagn eller husbil 
tidigare. 

Johnny märker att allt fler yngre 
familjer är intresserade av husvagn. 
Även husbilarna lockar kunder längre 
ner i åldrarna. 

– Det handlar dels om ökad med-
vetenhet om klimatfrågorna – många 
väljer bort flygresor – och dels om 
den flexibilitet som mobilt boende 
erbjuder. Du kan utöva alla typer av 
aktiviteter som t ex fiske, golf, cykling, 
vandring och bergsklättring, säger 
Johnny. 

Semester i Sverige
Han tror att år 2020 blir sommaren då 
semester i Sverige får sitt riktiga ge-
nombrott, något som kan ge ringar på 
vattnet i många år framöver. 

– Vi har sett tendensen i många år 

och nu får den fullt genomslag. Vårt 
land har så otroligt mycket att erbju-
da, det finns oändligt många upplevel-
ser som bara väntar runt hörnet. 

Trenden gör att suget efter både nya 
och begagnade fordon ökar. 

– Efterfrågan är stor och vill man ha 
ett brett utbud att välja bland är det 
klokt att vara ute i tid. Under högsom-
maren kan det vara ganska utgallrat, 
tror Johnny. 

Stor köptrohet
Vinslövs Fritidscenter har alltid satsat 
på service och eftermarknad, något 
som är viktigare än någonsin. 

– Att köpa fritidsfordon är en stor 
investering. Därför ser vi det som en 
självklarhet att kunden ska känna sig 
trygg och få den service som förvän-
tas, säger Johnny. 

Denna policy har lett till en köptro-
het bland företagets kunder på hela 96 
procent. 

Så här års är verkstaden i princip 
fullbelagd, men det finns fortfarande 
möjlighet att boka service, fukttest och 
installation av extra utrustning. Intres-

set för t e x AC, movers, solpaneler 
och cykelhållare är stort. Vinslövs Fri-
tidscenter är auktoriserade för monte-
ring av hydrauliska stödben, både från 
Al-ko och E&P. Tillbehörsbutiken är 
som alltid välbesökt och nu är hyllorna 
välfyllda inför sommarsäsongen. 

– Nu väntar vi bara på sol och som-
marvärme. Där har du en annan fördel 
med mobilt boende - skulle det regna i 
öster är det bara att åka till väster, av-
slutar Johnny med ett leende. 

Fotnot: Vinslövs Fritidscenter är noga med 
att följa myndigheternas rekommendatio-
ner och är flexibla för att tillgodose kunder-
nas behov. Till exempel erbjuds personliga 
visningar på kvällstid. 

FAKTA VINSLÖVS FRITIDSCENTER
Grundat: 1977
Anställda: 20
Vd: Johnny Lindell
Omsättning: ca 160 miljoner 
Märken: Adria, Hobby, Hymer, Kabe och 
Sun Living
Fordon i lager: ca 260 

Johnny Lindell, vd Vinslövs Fritidscenter:

– Mobilt boende är oslagbart!

 www.kabeklubbsyd.se

Forsbergs Fritidscenter är en av lan-
dets största återförsäljare av fritids-
fordon med sju anläggningar runt om 
i landet. Anläggningen i Bjuv har röt-
ter ända tillbaka till 1977 när Bo Wid-
lund startade husvagnsförsäljning i 
Helsingborg. År 2011 tog Forsbergs 
Fritidscenter över företaget med för-
säljning av fem starka varumärken; 
Concorde, Frankia, Hobby, Niesmann 
och Bürstner.

– Vi har ett komplett sortiment av 
fritidsfordon som alla kundkategorier 
kan tilltalas av. Några trender vi mär-
ker är att allt fler yngre personer skaf-
far husbil eller husvagn samt att fler 
använder sina fordon året om, berät-
tar platschef Linda Flaten. 

Starkt gäng
Forsbergs i Bjuv tillhandahåller full-
servicetjänster och sysselsätter tio 
personer.

– Vi är ett starkt gäng och är just nu 
fullt bemannade på alla avdelningar. 
Service och eftermarknad är viktigt 
och vi har numera fyra duktiga verk-
stadstekniker som hjälper våra kun-
der, säger Linda. 

Även säljsidan har fått förstärkning 
med den nya säljaren Magnus Sjö-
berg. Magnus är själv inbiten campare 
och inledde faktiskt sin karriär hos 
Forsbergs med att köpa husvagn. 

Efterfrågan på husvagn
En tydlig trend är suget efter begag-
nade husvagnar. 

– Efterfrågan på vagnar är jättestor. 
Det är faktiskt ont om vagnar så vi ef-
terlyser inbyten, vi behöver fler hus-
vagnar, säger Linda.

Men även nybilsförsäljningen går 
bra, inte minst på grund av Forsbergs 

Forsbergs Fritidscenter i Bjuv:

– Stort intresse för 
att semestra hemma

Anläggningen i Bjuv har rötter ända tillbaka till 1977.

miljöbonus som kompenserar för den 
höjda husbilsskatten. 

– Miljöbonusen är 25 000 kronor 
som utgår vid köp av husbil av 2020 
års modell, förklarar Linda. 

En modell som attraherar många 
nya kunder är Hobby Optima Ontour, 
en halvintegrerad modell byggd på Ci-
troën och med riklig utrustningslista. 

Uppsving i butiken
Tillbehörsbutiken är en populär av-
delning och butiksansvarig Marcus 
Berg ser till att den är fullmatad med 
årets nyheter. 

– Vi har märkt ett stort uppsving i 
butiken och slagit försäljningsrekord 
två månader i rad. Det som efterfrågas 
är allt från fritidsmöbler och tält till 
småprylar och heminredning, berät-
tar Linda. 

Hobby Optima Ontour har ett förmånligt pris och gedigen utrustningsnivå. 

Linda Flaten, platschef i Bjuv och 
Jonas Karlsson, vd för Forsbergs 
Fritidscenter.

Det råder febril aktivitet hos Forsbergs Fritidscenter i Bjuv. Kundtrycket är stort när 
sommarens semester ska planeras. – Intresset för att semestra hemma är stort och vi 
får besök av många som inte testat mobilt boende förut, säger Linda Flaten, platschef.

– Mobilt boende är 
flexibelt, du kan utöva 
alla typer av aktiviteter 
som t ex fiske, golf, 
cykling, vandring och 
bergsklättring, säger 
Johnny Lindell.
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På en orolig marknad råder 
det lugn och tillförsikt hos 
Hymer Center. Försäljningen 
går starkt och intresset för 
husbilar är fortsatt stort.   
– Vi brukar vara vinnare när 
det är skakiga tider. Långsik-
tighet och seriositet betalar 
sig, säger Aner Engstrand, 
vd för Hymer Center.

 När vi når Aner på telefon i slutet av 
maj befinner han sig i Malmö för möte 
med byggkonsulter inför Hymer Cen-
ters etablering i Lomma. 

– Vi är just nu på Land Rover och 
studerar ljussättningen på deras an-
läggning. Den är väldigt tilltalande 
och inspirerar oss i våra byggplaner, 
berättar han. 

Bygglovet för Hymer Center i Lom-
ma är nu klart och projekteringen för 
anläggningens utformning pågår för 
fullt. Inom kort kommer anbudsför-
frågan att gå ut till byggentreprenö-
rer. 

– Enligt vår policy lägger vi stor vikt 
vid service och eftermarknad. Vi byg-
ger därför en modern verkstad med 
fem lyftar, två platser för rekonditio-
nering och en avdelning för leveran-
ser, säger Aner. 

Nästa etablering efter Lomma blir 
Rosersberg i Sigtuna kommun där 
Hymer Center äger en fastighet på 
10 000 kvm med ett mycket attraktivt 
läge.

– Rosersberg ligger lite längre fram 
i tiden, men eftersom våra arkitekter 
är inne en kreativ process för Lomma-

Hymer Center står starkt 
- byggstart för ny anläggning i Malmö närmar sig

Aner Engstrand grundade Caravan 
Trailer år 1968 och driver idag fem 
Hymer Center.

FAKTA HYMER CENTER
Grundades: 1968
Vd: Aner Engstrand 
Anläggningar: Örebro, Ängelholm, 
Stockholm, Göteborg och Umeå. 
Anställda: 58
Omsättning: ca 460 miljoner kr 
Aktuellt: bygger ny anläggning i Lomma

Den nya anläggningen kommer att ligga utmed E6 vid Lomma utanför Malmö.

Hymer har ett framgångsrikt samar-
bete med Mercedes.

satsningen kommer vi även att skissa 
på ritningar för Rosersberg inom kort.

Stark försäljning
Den pågående pandemin påverkar 
även husvagn- och husbilsbranschen. 
Fast på Hymer Centers fem anlägg-
ningar i Örebro, Stockholm, Ängel-
holm, Göteborg och Umeå flyter verk-
samheten på i stort sett som vanligt. 
Företaget har naturligtvis anpassat 
sina rutiner för att garantera våra 
kunders och medarbetares säkerhet. 
Men försäljningen har inte sjunkit, 
snarare tvärtom.

– Vi har haft fantastiskt fin försälj-
ning. Det funkar lika bra som vi hade 
hoppats, men inte vågat tro på. Jag 
tror att det säger något om vårt sätt 
att jobba och tänka. Kunderna upp-
skattar den trygghet vi erbjuder och 
det finns fortfarande ett mycket stort 

intresse att köpa husbil. Vi på Hymer 
Center brukar vara vinnare när det är 
skakiga tider. Långsiktighet och serio-
sitet betalar sig, säger Aner.

”Tål att jämföras”
Han nämner företagets satsning på 
utbildning av sina medarbetare som 
en investering i kundernas trygghet. 
Aner framhåller även Hymer Centers 
varumärken som en stor del av fram-
gången. 

– Våra leverantörer erbjuder 
enormt bra produkter. Inte minst de 
nya Hymerbilarna, våra kunder säger 
att finns inte något som kan mäta sig 
med dem. Vi har helt enkelt produkter 
som tål att jämföras och som vinner 
över konkurrenterna. 

Han tror däremot att det kommer 
bli en svår period för branschen ge-
nerellt. 

– Det finns ett tiotal aktörer i Sve-
rige som genom åren jobbat upp vo-
lymer och en stor kundstock, de kom-
mer att klara sig bra. Men för mindre 
handlare blir det tufft, det krävs 
ekonomi för att reda ut en sådan här 
storm, säger Aner. 

Inga mässor
Erwin Hymer-gruppen har beslutat 
att inte delta på några mässor år, ett 
beslut som Aner välkomnar. 

– Jag är inte förtjust i mässor över 
huvud taget. Och i år går det inte att 
genomföra mässor på ett säkert sätt, 
vare sig för våra anställda eller besö-
karna. Jag ser istället fram emot våra 
egna aktiviteter på våra anläggningar 
i höst, säger Aner. 

Skrålabäcksgatan 12 
51163 Skene 

info@ep-hydraulics.se 
tel. +46 (0)705640725 
www.ep-hydraulics.se
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Ljungbyvägen 1, 341 50 Lagan 
Telefon 0372-351 10 

ÖPPET: Måndag-fredag 10-17, söndagar 10-14
Söndagsöppet fram till den 14 juni. Därefter måndag-fredag 10-17

E-post info@wimafritid.se 
www.wimafritid.se

Polar, Hobby samt Solifer 
husbilar och fina begagnade vagnar

TILLBEHÖRSBUTIK  -  RESERVDELAR  -  VERKSTAD

NYA

Kan man kombinera hus-
vagnsförsäljning med en lek-
saksbutik? Jajamän, visst kan 
man det! – Verksamheterna 
har fler gemensamma näm-
nare än man kan tro, berät-
tar Joakim Norrman på Åhus 
Husvagnsexpo. 

 Det är en minst sagt välfylld lek-
saksbutik som möter oss när vi kliver 
in på Stormgatan 11 i Åhus. Hylla efter 
hylla är fullmatad med leksaker, spel, 
pussel och en massa annat kul. 

– Vi har nyligen bytt butiksinred-
ning, de nya hyllorna ger mer utrym-
me för varor. Så vi har runt 25 procent 
mer leksaker nu, berättar Ros-Marie 
Norrman. 

Butiken är med i Lekextra-kedjan 
och har runt 7 000 artiklar i lager. 

– Nu har folk verkligen fått upp 
ögonen för oss. Det är väldigt roligt att 

Livet leker hos Åhus Husvagnsexpo

FAKTA ÅHUS HUSVAGNSEXPO 
Grundades redan 1973 av Jan-Elis och 
Anita Johansson. Företaget är ett av 
landets äldsta i campingbranschen och 
är välkänt bland skånska husvagnsägare. 
Under årens lopp har man jobbat framför 
allt med märkena Kabe och Adria, men 
även Eximo, Solifer och Öggestorp. 
Idag bedriver man begagnatförsäljning, 
verkstad, tillbehörsbutik, en OKQ8-station 
och en leksaksbutik i kedjan Lekextra.

höra goda omdömen från kunder som 
t ex ”fantastisk personal” och ”galet 
bra hjälp”. Sånt värmer hjärtat, säger 
Ros-Marie. 

Bra kombination
Det var 2017 som familjen Norrman 
bytte inriktning. Nyförsäljningen av 
fritidsfordon upphörde och i stället 
satsade man på begagnat, verkstad, 
butik och den nya leksaksaffären. 

– Det var dags att förverkliga våra 
egna drömmar. Förändringen har sla-
git mycket väl ut, vi stressar mindre, 
är gladare och har trevligt tillsam-
mans, säger vd Joakim Norrman. 

Familjen hjälps åt med alla arbets-
uppgifter. Ros-Marie sköter inköp av 
leksaker och tar hand butiken medan 
Mathias, Linda och Joakim hjälper till 
med uppackning och servar kunder i 
kassan. 

– Vi märker att många kunder 
handlar i båda butikerna. Husvagn är 

populärt bland barnfamiljer och när 
har man bättre tid och möjlighet att 
leka och umgås än på semestern, me-
nar Joakim. 

Nya lufttält
Den stora hallen med campingtill-
behör är fylld med allt från fritids-
möbler, grillar och heminredning till 
klimatanläggningar, movers och cy-
kelhållare. En nyhet för året är lufttält 
från Kampa Dometic. 

– Vi har demotält uppsatta för vis-
ning och har tillgång till hela deras 
sortimentet av lufttält. Fantastiskt bra 
tält till vettiga priser, berättar Joakim.

– Vi har stor erfarenhet av alla typer 
av montage av extrautrustning, tilläg-
ger Mathias Norrman. 

I verkstaden utförs alla slags re-
parationer på både husvagnar och 
husbilar - service, fukttester och 
bromsjustering, men även omfattande 
arbeten som t ex takbyte. 

Joakim, Ros-Marie och Mathias Norrman har förvandlat en del av anläggningen till leksaksbutik och är medlemmar i kedjan Lekextra.

Ros-Marie och Linda ser till att 
hyllorna är välfyllda.

RÄDDA SEMESTERN
Knaus SÜDWIND är en högkvalitativ husvagn både för barnfamiljen och paret på semester. Upptäck 
planlösningarna 500 FU och 500 QDK, två fullutrustade modeller som säkrar din drömsemester idag!

Erbjudande! Köp 
till Dometic FreshJet 
luftkonditionering. 

NU: 9 900.- 
(ord. pris: 30 300.-)

Varmt välkomna! 

Adress: Gladanleden 4, Tomelilla  •  Telefon: 0417-121 78
Besök vår hemsida för mer information: ripshusvagnar.se

dröm
KAMPANJPRIS
299 900.-

 Bengt Bengtsson började sälja 
husvagnar redan 1966. Då fanns inte 
youtube, men som den driftiga entre-
prenör han var marknadsförde han 
sin verksamhet med de medel som 
stod till buds på den tiden. Och han 
gjorde det med bravur – under åren 

Detta händer hos Bengt i Örkelljunga
Vill du veta vad som händer hos Bengt i Örkelljunga? Då är 
deras nya programserie på youtube något för dig. En gång 
i månaden släpps ett nytt avsnitt där Alexander Svensson 
skildrar livet på en av landets största anläggningar för hus-
vagnar och husbilar. 

har Bengt i Örkelljunga växt till en 
riktig bjässe i husvagns- och husbils-
branschen.  

Familjeföretag
Idag drivs företaget av grundarens 
barn Bengt-Åke, Britt-Marie och 
Christina. Även tredje generationen 
är involverad och säkrar framtiden 
för familjeföretaget. År 2006 invigdes 
nya fina lokaler belägna alldeles vid 
E4 i Örkelljunga och företaget fort-
sätter kontinuerligt att utvecklas med 
till- och ombyggnader och ett utökat 
sortiment. Idag ingår åtta varumärken 
i utbudet – allt från prisvärda husvag-
nar till lyxiga premiumbilar. 

Programserie
För att ge kunder och intresserade 
husvagns- och husbilsspekulanter en 
inblick in vad som händer på anlägg-
ningen och vilka nyheter som är på 
gång, har Bengt i Örkelljunga startat 
en programserie på youtube. Första 
avsnittet sändes i december och där-
efter har det släppts ett nytt avsnitt 

varje månad. Alexander Svensson och 
Victor Svensson guidar i programmet 
och gör nedslag på olika ställen på 
anläggningen – allt från verkstad och 
butik till intervjuer med medarbetare. 

I maj månads avsnitt lyfter Alexan-
der det fenomen som är på allas läp-
par just nu – svemester, hemester och 
staycation. Ta en titt på det och bli 
inspirerad till en semester hemma i 
Sverige. 

Idag drivs företaget av Bengt-Åke, 
Britt-Marie och Christina.
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På CMT-mässan i Stuttgart 
visade Etrusco upp sin nya 
plåtis Vanolo. 

 Italienska Etrusco ingår i Erwin 
Hymer-gruppen och introducerades 
på den svenska marknaden förra året. 
Tomelilla Husvagnar är en av tre åter-
försäljare i Sverige. 

– Etrusco gör gedigna husbilar med 
tilltalande design. En italiensk skön-
het med tysk kvalitet, tycker Ingvar 
Grenander.

Ny plåtis
Initialt innehöll sortimentet helinte-
grerade och halvintegrerade model-
ler. Men i januari presenterades en 

Peter Petterson och hans 
medarbetare på Tomelilla 
Husvagnar har mycket nytt 
att presentera i år. Vad sägs 
om den kompakta resevag-
nen LMC Sassino, Kama Pre-
mium Dealer, smidiga betal-
ningslösningar och effektiva 
litiumbatterier? 

 Det råder febril aktivitet på Tome-
lilla Husvagnar när vi besöker dem i 
slutet av april. Säljarna är upptagna 
med kunder när vi anländer, så vi 
tar en rundtur i butiken under tiden. 
Trots att det är liv och rörelse i buti-
ken så vilar det ändå ett harmoniskt 
lugn över anläggningen på Nygatan. 
Ett diplom på väggen upplyser oss 
om att företaget blivit Kama Premium 
Dealer. Det innebär bl a att Tomelilla 
Husvagnar kan erbjuda fler kampan-
jer på produkter från Kama Fritid och 
möjlighet att finansiera dyrare inköp 
via betalningslösningar från Ecster.

– Vi blir även kontinuerligt utbil-
dade av Kama Fritid. Med ökad pro-
duktkunskap kan vi förbättra vår ser-
vice till kunderna, berättar vd Peter 
Petterson. 

Numera finns även möjlighet att be-
tala med Swish. 

God stämning
Tomelilla Husvagnar har under tjugo 
års tid skaffat sig ett gott rykte som 
pålitlig återförsäljare av kvalitetsfor-

Premiumhandlare 
i Tomelilla

Sassino är namnet på LMC:s 
nya instegsmodell. Kort, 
kompakt och mycket lätt, 
men ändå med plats för upp 
till sex sovplatser. 

 Den nya serien är ett svar på kun-
dernas efterfrågan på korta och lätta 
vagnar. Sassino är byggd på ett lågt 
Al-ko-chassi och väger endast 880 
kilo. Väggarna är gjorda av klassisk 
kulhamrad plåt medan golv, tak, fram- 
och bakpartier är täckta av GFK, glas-
fiberarmerad plast. Även på denna 
modell lämnar LMC som vanligt tolv 
års fuktgaranti. 

Två modeller
Initialt kommer serien med planlös-
ningarna 460 E och 470 K. Ingvar 
Grenander på Tomelilla Husvagnar 
berättar mer. 

– Sassino 460 E, där E står för en-
kelbäddar, är 676 centimeter lång. 

Clayton LPS är en serie 
kompakta kraftpaket 
som innehåller omfor-
mare, batteriladdare och 
batteri i samma låda.

 Simrishamnsföretaget Awi-
mex har tillhandahållit inno-
vativa lösningar inom elför-
sörjning och belysning i över 
trettio år. Sortimentet kretsar 
idag kring allt som har med 
strömförsörjning och utrust-
ning för fordon, båtar och indu-
stri att göra. 

– Vi har det mesta inom 
laddning, batteri, distribution, 
omvandling, varningsljus, be-
lysning och kamerasystem, be-
rättar Fredrik Svensson, säljare 
på Awimex. 

Awimex sysselsätter idag ett 
20-tal anställda, omsätter ca 90 
miljoner kronor och ingår i den 
finska fordonskoncernen Relais 
Oyj. 

Clayton LPS
Efterfrågan på mobila strömkäl-
lor ökar ständigt och Awimex 
har flera helhetslösningar att 
erbjuda. Clayton LPS är ett 
kompakt allt-i-ett-system base-
rat på ett kraftfullt litiumbatteri. 
Systemet innehåller omformare, 
batteriladdare och batteri i sam-
ma låda. 

– Litium-jonbatteri har flera 
fördelar jämfört med traditio-
nellt bly- eller syrabatteri. Det 
kan laddas ur mycket djupare 
vilket ger längre driftstid och 
det kan laddas fullt på en tim-
me och fyrtio minuter, vilket 
är minst åtta gånger snabbare. 
Dessutom väger ett litium-jon-
batteri en tredjedel så mycket 
som ett motsvarande AGM-bat-
teri, förklarar Fredrik. 

Clayton LPS finns i tre varian-
ter; 1200 W 60 Ah, 1500 W 100 
Ah och 2500 W 100 Ah. 

Peter Pettersson och Ingvar Grenander märker ett ökat intresse för mobilt 
boende och att semestra i Sverige. 

Ny instegsmodell från LMC

LMC Sassino finns i två planlösningar; 460 E och 470 K.

Genom att bädda om sittgruppen får 
man ytterligare två sovplatser. I mit-
ten av vagnen finns badrummet med 
handfat och toalett. Köket har en tre-
lågig spis och ett 86-liters kylskåp.

Sassino 470 K är 718 centimeter 
lång och rymmer sovplats för sex per-
soner. Detta på grund av en vånings-
säng längst bak. Sassino kan fås med 
tre utrustningspaket med olika tillval.

Litiumbatterier 
i kompakt  
allt-i-ett-system

Fredrik Svensson från Awimex 
ser flera fördelar med Clay-
ton LPS. – Bland annat längre 
driftstid och mycket snabbare 
uppladdning. 

don. Företaget har byggt upp en tro-
gen kundkrets, men märker också att 
många nya kunder tillkommit. Och inte 
bara från södra Sverige, nyligen såldes 
en husvagn till en familj i Uppsala.

– Det är tydligt att allt fler väljer att 
semestra i Sverige. Vi ser mycket ljust 
på framtiden, säger Peter. 

Han har åtta anställda och det råder 
alltid god stämning i styrkan, vilket 
är en orsak till att kunderna trivs och 
återkommer. 

– Vi är ett bra gäng som komplet-
terar varandra på alla plan. Alla har 
sitt eget ansvarsområde, men är också 
redo att rycka in om hjälp behövs nå-
gon annanstans. 

Tre märken
Idag jobbar Tomelilla Husvagnar 
med tre märken; LMC, Vantourer och 

Etrusco. Tyska LMC är väletablerat 
och har marknadens bästa garantivill-
kor med 12 års täthetsgaranti på både 
husvagnar och husbilar. 

– Just nu har vi den prisvärda in-
stegsmodellen LMC Sassino hemma, 
en smidig husvagn som är lätt att dra, 
säger Ingvar Grenander, säljare. 

Förra året introducerade Tome-
lilla Husvagnar även husbilsmärket 
Etrusco, ett nytt märke som ingår i 
Erwin Hymer-gruppen. Årets nyhet 
är plåtisen Vanolo, se separat artikel. I 
sortimentet finns även Vantourer, ett 
märke som specialiserat sig på van-
modeller. 

En annan spännande nyhet är liti-
umbatterierna LPS som marknadsförs 
av Simrishamnsföretaget Awimex, 
även de finns att läsa om i separat ar-
tikel. 

Vanolo är en ny plåtis från Etrusco. Finns i längderna 541 cm, 599 cm och 636 cm. 

Italienska Etrusco lanserar en ny plåtis 

spännande nyhet på CMT i Stuttgart. 
– Då kom den nya plåtisen Vanolo. 

En kompakt van-modell som finns i 
fem planlösningar, berättar Ingvar. 

Modellerna CV 600 DB, CV 600 BB 
och CV 640 SB är alla 599 cm långa. 
Vill man ha en kortare variant finns 
CV 540 DB som är 541 cm lång medan 
CV 600 SB är störst med 636 cm. Alla 
modeller kan fås med popup-tak. 

CV 600 DB är den största varianten 
med sina 636 cm.

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!

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
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Italienska husbilsmärket Lai-
ka har hittat till Lödde Hus-
vagnar. – Ett perfekt komple-
ment till våra andra märken, 
säger Siw Jacobsson, som i 
år även satsar på uthyrning 
och samarbete med Båstad 
Camping. 

 Familjeföretaget i Lödde presente-
rar flera spännande nyheter i år. Bland 
annat har de fyra varumärkena Knaus, 
Polar, T@b och Weinsberg fått säll-
skap av husbilar från Laika. 

– Vi har varit intresserade av Laika 
länge, det är premiumbilar med att-
raktiv design som kompletterar vårt 
sortiment på ett bra sätt, tycker Siw. 

Tre nya Laika-modeller finns hem-
ma; de halvintegrerade Kosmo 509 
och Kosmo 512 samt helintegrerade 
Ecocip 712. Påkostade Ecovip är en 
klassisk modellgeneration som intro-
ducerades redan 1992. Kosmo är en 
prisvärd mellanklassbil som lansera-
des 2018.

Uthyrning
En annan nyhet är samarbetet med 
Båstad Camping. Campingen har bör-
jat hyra ut fyra husvagnar från Lödde, 
fullt utrustade med förtält. 

– De hyrs ut veckovis och man kan 
välja mellan familjevagn och duovagn. 

Laika gör entré i Lödde

KORT OM LAIKA 
Giambattista Moscardini började bygga 
husbilar i Toscana år 1964 och namngav 
dem efter den första hunden i rymden. 
Laikas logotyp föreställer därför en röd 
vinthund med vingar. Idag har Laika fyra 
serier – Kosmo, Ecovip, Kreos och nya M 
Edition byggd på Mercedes. Programmet 
spänner över allt från smidiga plåtisar till 
helintegrerade lyxmodeller. 

Italienska Laika är ett nytt märke hos Lödde Husvagnar. 

Intresset är stort, det är ett perfekt 
sätt för nybörjare att testa på cam-
pinglivet, säger Siw. 

Under Valborg var Lödde Husvag-
nar själva på plats i Båstad och visade 
upp några av sina övriga fordon. Nyli-
gen anslöts Lödde Husvagnar även till 
uthyrningskonceptet Rent and Travel. 
Konceptet lanserades i Sverige förra 
året av husvagns- och husbilsimpor-
tören Bergholm. 

– Vi hyr ut en husbil via Rent and 
Travel. I egen regi har vi dessutom 
fyra husvagnar för uthyrning. Det är 
mycket populärt och sommaren är 
nästan redan fullbokad, säger Siw. 

Familjär känsla
Lödde Husvagnar drivs av Siw och 
Bengt Jacobsson ända sedan 1988. 
Idag är även barnen Emma och Viktor 
i högsta grad engagerade i företaget. 
Den familjära känslan genomsyrar 
hela verksamheten.

– Vi strävar inte efter att bli störst, 
utan satsar på personlig service och att 
vårda relationerna med våra kunder. 

Den ambitionen har lönat sig. Ge-
nom åren har företaget fått flera ut-
märkelser, bl a Årets Företagare i 
Kävlinge Kommun, Årets prestation 
och förra året blev Lödde Årets Polar-
handlare. Emma, Siw och Camilla har fyllt upp 

butiken med sommarens nyheter. 

Båstad Camping hyr ut fyra husvag-
nar från Lödde.

Interiör från nya M Edition.

Laika  Kosmo Vans V9 med långbäddar och Fiat-chassi.

Det råder högtryck hos Ivars-
sons Husbilscenter i Glem-
mingebro. Satsningen på 
husbilsförmedling har slagit 
väl ut, de nya husvagnarna 
från Hobby är populära och 
serviceverkstaden är fullbo-
kad. – Vi gör vårt bästa år 
någonsin, säger Johan Ivars-
son.

 Förra året firade Ivarssons Hus-
bilscenter 20-årsjubileum och invigde 
även den nya fullserviceanläggningen 
i Glemmingebro. 

– Att vi etablerade oss här var ett 
lyckodrag. Nu har vi ändamålsenliga 
lokaler för både försäljning och verk-
stad, säger Anders Ivarsson. 

Företaget har ett brett utbud av fri-
tidsfordon i olika prisklasser och har 
normalt sett ett 50-tal husvagnar och 
husbilar hemma. 

Succé för förmedling
Ivarssons jobbar mycket aktivt med 
sin förmedlingstjänst. Den innebär 
att företaget säljer fordon på uppdrag 
av kunden utan startavgift, uppställ-
ningsavgift eller andra dolda avgifter. 

– Det är enkelt, tryggt och säkert 
för båda parter. Tjänsten har blivit en 
succé, i år har vi redan fått in över 70 
fordon till förmedling vilket är lika 
många som under hela 2019, säger Jo-
han Ivarsson. 

Säljaren slipper allt krångel efter-
som Ivarssons tar hand om hela pro-
cessen. Köparen får sex månaders 
garanti och erbjuds förmånlig finan-
siering via Santander Consumer Bank. 

– Det är helt enkelt en win-win för 
både säljare och köpare. Vi är bland de 
första i landet som jobbar aktivt med 
förmedling och verkligen vet hur pro-
cessen fungerar. Det är en trygghet för 
alla parter, säger Johan Ivarsson. 

Hobby husvagnar
Ivarssons är även återförsäljare av nya 
husvagnar från Hobby, Europas störs-
ta tillverkare. 

– Hobby gör funktionella vagnar 
till förmånliga priser, du får otroligt 
mycket husvagn för pengarna, menar 
Johan som själv semestrar i husvagn 
med sin familj. 

Förra veckan såldes tre nya Hobby-
vagnar och Johan planerar redan för 
beställning av 2021 års modeller. 

Fullserviceverkstad
Ivarssons Husbilscenter storsatsar 
på eftermarknad. Den nya verksta-
den byggdes för att möta den ökade 
efterfrågan på service, reparation och 
montering. 

– Anläggningen är fullt utrustad 
med moderna verktyg och maskiner. 
Allt är nytt; verktyg, arbetsbänkar, 
verktygsvagnar, oljetömmare, däck- 
och balanseringsmaskiner med mera, 
berättar Anders. 

Hallen har tre lyftar varav den ena 
kan ta upp till sex ton vilket gör att 
företaget kan serva i stort sett alla 
fordon. Det finns även en stor separat 
tvätthall. 

– Det är en stor fördel att vi kan ta 
hand om både bildel och bodel. Det 
underlättar mycket för kunden som 
bara behöver en kontakt oavsett vil-
ken typ av service som efterfrågas, sä-
ger Johan Ivarsson. 

Familjeföretag
Ivarsson är ett familjeföretag som 
idag involverar Anders, Kristina och 
sönerna Johan och Johannes. 

– Vi trivs med varandra och har all-
tid roligt, säger Anders.

Familjen har stora visioner för 
framtiden.

– Jag längtar efter att utveckla fö-
retaget vidare. Jag stortrivs, detta är 
mitt liv! avslutar Johan Ivarsson. 

Så fungerar husbilsförmedling
Målet med förmedlingsuppdraget är att skapa trygghet för både 
köpare och säljare. Ivarssons har ingen startavgift, uppställnings-
avgift eller andra dolda avgifter. Kunden kan avbryta försäljning-
en när som helst under förmedlingsprocessen, mot en kostnad 
för förmedlingspaket; 3.900 kr för husvagn och 4.900 kr för 
husbil. Försäljningsavgift är 10 % av säljsumman (max 70.000kr), 
dock minst 30.000kr (husbil) och 25.000 kr (husvagn). Ivars-
sons kan om aktuellt åtgärda brister på husbilen för att höja 
försäljningspriset.

Processen i sex steg:
1. Gör en säljförfrågan  
2. Avtal för förmedlingsuppdraget upprättas 
3. Fordonskontroll och deklaration
4. Annonsering 
5. Förmedling 
6. Försäljning och avslut

Succé för Ivarssons 
husbilsförmedling

Johannes, Anders och Johan har totalrenoverat anläggningen i Glemmingebro 
utanför Ystad.

Den nya verkstaden servar både bildelen och bodelen.
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Ägarbyte och generations-
skifte har gett Rips Husvag-
nar i Tomelilla en nytändning. 
– Vi har fått en riktigt bra 
start på året och är taggade 
inför sommaren, säger nya 
platschefen Martin Wirén. 

 När vi kommer på besök har Martin 
precis avslutat ett telefonsamtal med 
en kund. Ett stort leende på läpparna 
avslöjar hur det gick. 

– Det blev affär, en plåtis som köp-
tes av någon utan tidigare erfarenhet 
av husvagn eller husbil. Det är en tyd-
lig trend att nya kundgrupper söker 
sig till oss, säger Martin. 

Rips Husvagnar grundades 1982 
av Ronny och Ingegerd Persson. Vid 
årsskiftet skrevs ett nytt kapitel i fö-
retagets historia när LW Husvagnar 
i Smedjebacken tog över ägarska-
pet. Båda företagen är återförsäljare 
av Bergholmgruppens märken, bl a 
Knaus, Weinsberg och Ci, och ägarna 
känner varandra sedan många år. 

– Företagen kommer att drivas vi-
dare i samma anda med ambitionen 
att hitta synergieffekter och utvecklas 
tillsammans, säger Martin. 

Började som 13-åring
Martin är uppväxt i en riktig hus-
vagnsfamilj. Hans farbror Stig Wirén 
började med verkstad redan på 60-ta-
let och sålde senare Kabevagnar. I 
mitten på 90-talet startade pappa Leif 
verkstaden LW Service som Martin 
som 13-åring började sommarjobba i. 

– Vi jobbade i stort sett alla dagar i 
veckan. I lilla Fagersta kände alla var-
andra och om någon behövde hjälp 

ställde man upp även på helger, minns 
Martin. 

År 2002 blev han fast anställd. Fö-
retaget expanderade, bytte lokaler 
och började sälja Solifer.

– Jag fick göra allt från att städa och 
skruva med motorer till att sälja vag-
nar. Det var lärorikt och gav förståelse 
för hur viktigt det är att alla delar i ett 
företag fungerar. 

Familjeföretaget fortsatte att ut-
vecklas. Namnet byttes till LW Hus-
vagnar AB, Martins bror Robert an-
ställdes som säljare, Knaus togs in i 
sortimentet och år 2013 invigdes nya 
lokaler i Smedjebacken. 

Värdefulla erfarenheter
År 2005 flyttade Martin till Tomelilla 
och gjorde karriär hos Michelsens Bil. 
Åren som försäljningschef för Volks-
wagen gav värdefulla erfarenheter, 
t ex värdet av struktur, rutiner och le-
darskap.

– Husvagns- och husbilsbranschen 
har mycket att lära av bilbranschen, 
inte minst gällande service och efter-
marknad. 

Efter 15 år med personbilar är Mar-
tin mycket entusiastisk över att sälja 
fritidsfordon. 

– Den stora skillnaden är att våra 
kunder verkligen brinner för sitt for-
don. Vi levererar en produkt som gör 
det möjligt för dem att njuta av sin 
fritid. 

Lyckat startskott
Invigningen av nya Rips ägde rum den 
7-8 mars och det blev ett lyckat start-
skott. 

– Vi hade över 700 besökare, både 
nya kunder och gamla stammisar. Det 

Lyckad nystart för Rips Husvagnar 
såldes flera fordon och det gavs till-
fälle för kunderna att träffa mig och 
samtidigt avtacka Ronny och Inge-
gerd, säger Martin. 

Han vill passa på att hylla dem för 
deras insatser under åren. 

– Ett fantastiskt arbete, ett gediget 
livsverk som vi nu får förmånen att 
driva vidare. 

Campar själv
Martin har planer för hur rörelsen ska 
vidareutvecklas, men först ska den 
nya organisationen landa. 

– Året har börjat väldigt bra. Nu ska 
vi finslipa verksamheten innan vi går 
vidare och satsar inför nästa år. 

Förhoppningsvis hinner han själv 
med lite ledighet i sommar i sin nya 
Knaus 750 UFK. 

– Jag har semestrat med husvagn 
i hela mitt liv och mina döttrar gillar 
det också. Man behöver inte åka långt, 
vi har varit på Öland, västkusten, Ivön 
och har nyligen hittat ett nytt smult-
ronställe i Hästveda, avslutar Martin 
Wirén. 

FAKTA RIPS HUSVAGNAR
Grundades: 1982 av Ronny och Ingegerd 
Persson.
Platschef: Martin Wirén.
Anställda: 7 st.
Anläggning: utställningshall, butik och 
verkstad.
Märken: Knaus, Weinberg, T@b och Ci.

KORT OM MARTIN
Namn: Martin Wirén.
Född: 1982 i Fagersta.
Bor: Villa i Gyllebo. 
Familj: sambo Camilla och döttrarna 
Lova, 10, och Hedda, 6.
Intresse: camping, mc, hem och trädgård.

Leif Wirén tar över efter grundaren 
Ronny Persson.

Martin Wirén har bytt personbilar mot fritidsfordon. – Känns jättekul, våra kunder brinner verkligen för sin hobby.

 Inne på sitt sjätte år i Ängelholm 
har Fritidscenter etablerat sig som en 
stabil återförsäljare av fritidsfordon, 
tält och tillbehör. Rimor och Chaus-
son är två populära husbilsmärken. 

– Rimors Sweden Edition-modeller 
säljer sig själva, tack vare pris och ut-
rustning. Franska Chausson är upp-
skattade för sina annorlunda och inn-
ovativa lösningar, säger John. 

I höstas tog breddade företaget sitt 
utbud med husvagnar från LMC. 

– Vi märker att nya kundgrupper 
söker sig till oss nu. LMC har allt från 
prisvärda Sassini-serien till lyxiga Ex-
quisit VIP, säger John. 

Boogiemodellen Exquisit 695 är re-
dan såld, men 595 VIP finns kvar. På 
anläggningen finns även nya modeller 
av Vivo, Style och Musica. 

Fritidscenter i Ängelholm satsar 
mycket på tält och tillbehör och job-
bar med fyra tillbehörsleverantörer; 
Kama Fritid, Holiday Fritid samt de 
två holländarna Doréma och Defa. 

För två år sedan öppnade vi en 
Doréma Megastore som blivit succé. 
Man kan även beställa tälten direkt på 
hemsidan, berättar Annette. 

Campea i Arlöv och Fal-
kenberg har varit en del av 
Fritidscenter sedan 2018. Nu 
samlas alla bolagen under 
namnet Fritidscenter. – Vi 
har fått en riktig nystart och 
märker redan en stor ökning, 
säger platschef Brian Bohan-
nan. 

Fritidscenter ett är anrikt företag med 
rötterna i Trollhättan. Där startade 
Bengt Lindberg försäljning av Kabe 
husvagnar redan 1977. Rörelsen har 
utvecklats succesivt genom åren och 
genom förvärvet att Campea för två 

Campea har blivit 
Fritidscenter

John Nielsen säljer numera även husvagnar från tyska LMC. 

KORT OM FRITIDSCENTER
Grundades 1977 och finns idag i 
Trollhättan, Göteborg, Falkenberg och 
Arlöv. Säljer nya husbilar och husvagnar 
från både Kabe och Adria samt husbilar 
från Sun Living. Här finns även Kama 
tillbehörsbutiker och verkstäder som är 
godkända för skadereparationer av alla 
försäkringsbolag. Under 2020 byter alla 
anläggningarna namn till Fritidscenter med 
ny logga och grafisk profil. 

år sedan, har Fritidscenter nu anlägg-
ningar i Trollhättan, Göteborg, Fal-
kenberg och Arlöv. 

Fler husvagnar
Brian Bohannan är platschef i Arlöv 
och har antagit utmaningen att ut-
veckla anläggningen och göra den 
ännu mer attraktiv för kunderna. 

– Vi ser positiva tendenser och mär-
ker att många nya kunder besöker oss. 
Tidigare var det 50-50 mellan hus-
vagn- och husbilskunder. Nu är det 
60-40 till vagnarnas fördel, säger han. 

Stor potential
Företaget har numera tillgång till en 
fastighet i direkt anslutning till befint-
liga lokaler. Här finns en lokal som för 
tillfället hyrs ut, men som kan komma 
att användas till expansion. 

– Den nya marken gör dessutom att 
vi har plats till 120 fordon, nästan en 
fördubbling, säger Brian. 

Den nio man starka personalstaben 
är samspelt och kompetent inom såväl 
försäljning, tillbehör och reservdelar 
som verkstad och service. 

– Anläggningen har stor potential 
och vi är ivriga att utveckla den, av-
slutar Brian Bohannan. Brian Bohannan är platschef på Fritidscenter i Arlöv. 

LMC tillbaka i Ängelholm 
Fritidscenter i Ängelholm har tagit in LMC husvagnar i sitt 
sortiment. – Intresset är stort, vi har allt från instegsmodel-
lerna till den lyxiga Exquisit VIP, säger vd John Nielsen. 
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 Initialerna i företagsnamnet står för 
Daniel och Sara, ett gift par med efter-
namnet Mårtensson som brinner för 
husvagnslivet. 

– Jag har sysslat med husvagnar 
i mer eller mindre hela mitt liv. Min 
första vagn köpte jag vid 17 års ålder, 
berättar Daniel. 

Att köpa och sälja husvagnar blev 
en hobby som med tiden utvecklades 
till en heltidssysselsättning. År 2013 
nåddes en milstolpe då 50 begagnade 
vagnar såldes. 

– Numera är vi uppe i över 100 hus-
vagnar om året och satsar alltmer på 
nya vagnar, säger Daniel. 

Paret har försäljning, butik och 
verkstad i anslutning till sitt hem, 
vilket gör att de kan hålla bra priser 
och dessutom erbjuda en avslappnad 
miljö och familjär stämning. Verk-
samheten sysselsätter idag sex per-
soner. 

Nya Dethleffs
Sedan 2016 är företaget auktoriserad 
återförsäljare av tyska Dethleffs, ett 
märke som ligger Daniel varmt om 
hjärtat. 

– Kvaliteten är outstanding. Vag-

narna är välgjorda in i minsta detalj, 
det är sånt man märker när man skru-
vat med husvagnar i trettio år. 

Av 2020 års modeller finns just nu 
sju vagnar kvar. Även trycket på be-
gagnat är stort, intygar Daniel.

– Normalt sett har vi 30-35 vagnar 
hemma, men förra sommaren var det 
nästan tomt på gården. Det ser ut att 
bli likadant i år. 

Välfylld butik
Daniel och Sara satsar mycket på cam-
pingtillbehör och har ett brett sorti-
ment från bl a Kama, DCT och Reimo. 
Men också annorlunda prylar, hemin-
redning och presentartiklar. 

– Vi har en välfylld butik som är 
väldigt populär, det är grymt stor ef-
terfrågan. 

Sin egen semester tillbringar de na-
turligtvis i husvagn. De har säsongs-
plats, men gillar också att åka runt i 
landet. 

– Vi har kört mycket genom åren, 
både i Sverige och utomlands. Böda 
är förstås en favorit, passar perfekt för 
en barnfamilj, avslutar Daniel Mår-
tensson. 

Det lilla husvagnsföretaget på landet

Sara och Daniel Mårtensson har sin anläggning i Kylestorp utanför Hörby. 

På landsbygden norr om Hörby, i höjd med Ekerödsrasten, 
ligger DS Husvagnar. Här döljer sig en välsorterad husvagns-
handlare med verkstad och stor butik. Den familjära stäm-
ningen är ren bonus!

DS Husvagnar är landets största återförsäljare av Dethleffs husvagnar.

Autohallen i Lomma har fått 
förstärkning. Thomas Dehlin 
är en av branschens mest 
meriterade säljare och still-
going-strong. – Det är fortfa-
rande lika roligt, tycker han. 

 Nyligen 67 år fyllda har Thomas 
mer erfarenhet av husvagnar och hus-
bilar än de flesta. 

– Jag har skruvat och reparerat de 
flesta märken och vet vilka styrkor 
och brister som olika modeller har. 
Numera kollar jag mycket på Youtube, 
där finns mycket att lära sig. I övrigt 
har jag ingen utbildning, bara inbill-
ning, skämtar Thomas. 

Säljer 60 om året
Det är sex år sedan han slutade på 
Autohallen, men sedan den 1 februari 
är han tillbaka och jobbar tre dagar i 
veckan. 

– Årets försäljning har börjat bra, vi 
ligger klart på plus jämfört med förra 
året, säger Thomas. 

Själv säljer Thomas stabilt många 
husbilar årligen och är glad att vara 
tillbaks på Autohallen. 

– Vi har ett bra modellprogram 
på Autohallen som spänner över allt 
från Karmanns plåtisar och McLouis 
mellanklassbilar till Euras premium-
modeller. I mitt tycke är Eura lika bra 
som Frankia och Niesmann, avslutar 
Thomas. 

Joakim Norberg är vd för 
Autohallen och driver fem 
anläggningar runt om i lan-
det. Han är en av många som 
hoppas på slopad Bonus ma-
lus för husbilar. – Det är en 
orättvis och kontraproduk-
tiv skatt, säger han. Joakim 
skickade därför ett eget brev 
till finansminister Magdalena 
Andersson. 

 Joakim har gjort en enkel över-
slagskalkyl baserat på sin kunskap om 
husbilsbranschen och utifrån sitt eget 
företag. 

– Lägger man ihop förlorade moms-
intäkter pga minskad försäljning, 
tappade arbetsgivaravgifter och kom-
munalskatt på lön pga förlorade ar-
betstillfällen samt andra sidoeffekter 
som t ex uteblivna momsintäkter på 
konsumtion, så uppskattar jag att sta-

ten förlorar dryg en halv miljard kro-
nor på Bonus malus. 

Leder till motsatsen
I sitt brev framhåller Joakim även att 
Bonus malus, som är tänkt att verka 
för att man skall välja ett mer miljö-
vänligt alternativ, i själva verket leder 
till motsatsen. 

– Det importeras och säljs nu be-
tydligt fler begagnade husbilar än det 
vanligtvis görs, dessa har betydligt hö-
gre utsläpp än de nya husbilarna som 
har miljöklass Euro 6D. Husbilen har 
dessutom väsentligt mindre miljöpå-
verkan än andra fritidsalternativ som 
båt och flyg. Husbilen används också 
bara strax över 600 mil per år i ge-
nomsnitt enligt Transportstyrelsen.

Avställning ingen lösning
Efter en vecka fick Joakim svar från 
Finansdepartementet. De skriver bl a 
att ”regeringsuppdraget till Skatte-
verket om förmånligare återbetalning 

Välkänt ansikte 
tillbaka hos Autohallen

Hos Autohallen i Lomma möter du Christin Dagner och Thomas Dehlin.

Branschprofilens brev till regeringen

Joakim Norberg, vd för Autohallen, är kritisk till Bonus malus och uppmanar 
regeringen att slopa den.

av skatt avslutades med promemorian 
Förmånligare villkor för återbetal-
ning av fordonsskatt för husbilar vid 
avställning. Promemorian är ute på 
remiss till den 27 maj och ska därefter 
beredas i Regeringskansliet”. 

– Som jag ser det kommer det bli 

komplicerat och dyrt att göra om sys-
temet för avställningar. Det enda rätta 
är att göra som England och slopa höj-
da skatten för husbilar, avslutar Joa-
kim Norberg som tillsammans med 
husbilsbranschen fortsätter sin kamp 
för en rättvis beskattning. 

Nova Camp i Trelleborg har 
hektiska dagar just nu. – Maj 
är vår bästa månad någonsin, 
säger en nöjd Benny Eklund. 

 Benny sadlade om för tio år sedan 
och bytte livsmedelsbranschen mot 
fritidsfordon. 

– Detta är det roligaste jag gjort i 
livet! Det är härligt att träffa kunder 
som är glada, livsbejakande och sugna 
på äventyr. 

Han nämner paret i 75-årsåldern 
som skaffade husbil för att förverkliga 
drömmen att åka till Normandie och 
med egna ögon se platsen där Dagen 
D utspelades. 

– Det formligen lyste om dem. 

Och sånt händer ganska ofta, jag har 
många kundmöten som ger mig hopp 
och energi. 

Prioriterar fritid
Benny märker att alltfler unnar sig 

en meningsfull fritid och prioriterar 
annorlunda än förr.

– Särskilt när man kommer upp i 
åren så blir det viktigt att njuta av sin 
frihet och hälsa. 

Nova Camp säljer såväl nya fordon 
från Carado och Eriba som begagnat 
och erbjuder även förmedling. I år har 
efterfrågan varit så stor att Benny an-
nonserar i radio efter att köpa fordon. 

– Det är stort sug efter både hus-
vagn och husbil. I år satsar alla på 
campingsemester, avslutar Benny. Benny Eklund driver Nova Camp i Trelleborg sedan 2016. 

– Detta är det 
roligaste jag 
gjort i livet!

 Svensk Antidoping har skaffat 
en specialdesignad husbil för att 
kunna genomföra tester enligt de 
rekommendationer som gäller un-
der coronapandemin.

– Det är viktigt att kunna upp-
rätthålla den viktigaste testningen 
nu när det mesta andra ligger nere, 
säger Jenny Schulze, gruppledare 
på Svensk Antidoping.

Bilen är byggd av Nordic Husbi-
lar i Kristinehamn som är experter 
på kundanpassade fordon. 

– Vi har levererat skräddarsydda 
lösningar till bl a polisen, vårdsin-
stanser, kustbevakning, sjörädd-
ning och eventföretag, säger Stefan 
Tanskanen, vd på Nordic husbilar.  

Svensk Antidoping kör husbil

 Tjugo nya ställplatser för husbilar 
har öppnat i Jönköping. Här erbjuds 
elektricitet, färskvatten och tömning 
av grå- och svartvatten. 

– Jönköping är i behov av fler ställ-
platser och då passar det att Elmia, 
som varje år arrangerar Elmia Hus-
vagn Husbil, anlägger detta, säger 
Klas Brandt, mässansvarig. 

Ställplatsen är öppen året runt och 
betalning görs på plats.

Ställplatser på Elmia
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 Från Proplus kommer ett nytt upp-
blåsbart vindskydd som är stabilt tack 
vare den rundade formen. Enkelt att 
blåsa upp med medföljande pump. 
Storleken är 840 x 140 cm och priset 
hos Campout är 3595 kr. 

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 säljer vi 
Laika husbilar!

VÄLKOMNA ÖNSKAR SIW OCH BENGT MED PERSONAL!

Öppet: Måndag-fredag 10.00-17.00. Lördag stängt. Söndag 11.00-15.00.
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd för våra kunders och personals bästa

Sommarens äventyr  
börjar hos oss!

Nya och begagnade husvagnar och husbilar.
Tillbehörsbutik och serviceverkstad.
Förmånlig finansiering via KABE Finans.
Branschens bästa försäkring via Kabria Försäkring.

VI FINNS LÄNGS 

HELA VÄSTKUSTEN!

Unik Hobbymodell  
i begränsad upplaga

First Camp laddar för en 
upplevelserik sommar i Sve-
rige. Amanda Unger, Brand 
& Marketing Manager, berät-
tar om ett späckat under-
hållningsprogram för både 
vuxna och barn. 

 Det händer mycket inom First 
Camp. I höstas gick campingkedjorna 
First Camp och Nordic Camping & 
Resort samman under namnet First 
Camp.  Och i vintras förvärvades fyra 
nya danska campingar på Fyn.

– Tillsammans är vi Skandinaviens 
största campingkedja med destinatio-
ner från Luleå i norr till danska Römö 
i söder, berättar Amanda Unger, Brand 
& Marketing Manager på First Camp.

Samgåendet gör det möjligt för 
First Camp att utveckla sina destina-
tioner och satsa mer digitalt för att ta 
gästupplevelsen till en ny nivå.

Späckat program
Till årets sommar har First Camp ut-
arbetat ett späckat underhållnings-

program för vuxna och barn. Det 
handlar om allt från barnklubb, trä-
ning och kvällsshower. 

– På 23 av våra nära 40 destinatio-
ner kan gästerna starta dagen med ett 
härligt träningspass utomhus för att 
sedan följa med barnen på en spän-
nande skattjakt och runda av dagen 
med härlig kvällsunderhållning, be-
rättar Amanda Unger. 

Fritt att delta
Aktiviteterna anordnas vecka 27-32. 
Yoga och cirkelträning sker tisdag-
torsdag. Barnklubben, som bjuder på 
allt från sandslottstävlingar till skatt-
jakter, har öppet sex dagar i veckan 
medan scenshowerna med livesång 
och musikquiz kan avnjutas fyra da-
gar per vecka. Det är fritt att delta för 
alla campinggäster och alla aktiviteter 
sker utomhus.

Upplägget kan förändras beroende 
på de restriktioner som kommer att 
gälla under sommaren. Mer informa-
tion ges löpande på First Camps hem-
sida där alla destinationer som har 
aktiviteterna även listas.

Underhållning 
hela veckan lång

Liten, men fullutrustad. Hob-
by 460 SL Tumbo Edition är 
en unik husvagn med bland 
annat exklusiv exteriör de-
sign i champagne. 

 Den som är intresserad av en Hobby 
husvagn och vill sticka ut från mäng-
den har nu ett gyllene tillfälle. Tumbo 
Husvagnar & Husbilar presenterar en 
specialmodell som de är ensamma i 
landet om. 

– Hobby 460 SL Tumbo Edition 
är en liten vagn med långbäddar, su-
perfint kök och rymligt badrum. Den 
har även en exklusiv exteriör design 
i champagne, berättar Linnea Östling 
på Tumbo. 

Modellen har 1500 kg totalvikt och 
har totalt tre sovplatser. 

Antisladd
Planlösningen är helt ny och passar 
perfekt till fricampare och till par som 
reser mycket. Hobby 460 SL Tumbo 
Edition är specialutrustad med tillvals-
produkter till ett värde av ca 40 000 kr. 

– Vagnen är bland annat utrustad 
med antisladdsystemet Knott ETS 
Plus och har förstärkt axel. Det ger 
vagnen mycket goda köregenskaper, 

säger Håkan Jägmar, försäljningschef 
Hobby Sverige. 

Mover ingår
Vidare ingår även movern Reich Ea-
sydriver pro 1.8, som underlättar fick-
parkering, samt styrsystemet Hobby 
Connect som fjärrstyr funktioner som 
t ex belysning och temperatur. Model-
len finns i begränsad upplaga.

Klimatkompenserat toalettpapper

 Tio procent av vinsten för varje såld förpackning går oavkortat 
till One tree planted - en organisation som återplanterar träd i 
olika delar av världen.

– Pappret är anpassat för mobila toaletter och löses enkelt upp 
i avfallstanken, säger Jonathan Larsson, vd Campout. 

Återvinning
Toalettpappret levereras i en förpackning som är smart 
utformad med en rund lucka på baksidan så att man en-
kelt kan ta ut en rulle i taget. När en rulle är slut så lägger 
du tillbaka den tomma papprullen i förpackningen och 
återvinner allting på samma gång i närmaste kartongin-
samling. Ett prisvärt och miljökompenserat alternativ till 
övriga inplastade varianter på marknaden. Varje förpackning 
innehåller fyra rullar med dubbla lager och 250 ark.

Uppblåsbart 
vindskydd

Svenska tillbehörsföretaget Campout har tagit fram branschens 
första miljökompenserade toalettpapper för mobilt campingliv. 
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MER HUSBILSSEMESTER
MALMÖ–TRAVEMÜNDE
1-5 personer + bil (6m) 
Morgon- och dagavgångar. Boka-tidigt-erbjudande.

490kr
pris 
från

Boka din resa på finnlines.se

 Österlen är ett svåröverträffat utflykts- och se-
mestermål. I ett ofta orört landskap finns upplevel-
ser för alla, från loppisfantaster och vandrare till 
barnfamiljer och foodies.

Österlen har både matkultur och spännande natur, 
pittoreska fiskelägen 
och milslånga stränder. 
I den här guideboken 
beskrivs det mesta och 
det bästa av vad Öster-
len har att erbjuda. Du 
får tips om både väl-
kända klassiker och 
helt nya upplevelser, 
by för by eller utifrån 
dessa sex teman: Cykel-
tur med picknick, Bad- 
och glasstur, En regnig 
dag,  Konstfärd med 

mormor, Österlen för foodies och Vandra på Öster-
len.

Frilansjournalisten Caroline Alesmark och foto-
grafen Peter Carlsson är båda uppvuxna på Öster-
len. Caroline har tidigare skrivit bl.a. Vandringar 
på Skåneleden, Trollskog och Älvdans och Gåtfulla 
Skåne. Peter har arbetat med olika magasin och bok-
projekt i snart 25 år.

 Det här är boken för stora och små fötter, och även 
hjul för den delen. Planera en rolig upplevelse som 
är lagom utmanande för alla familjemedlemmar och 
upplev Skåne tillsammans. Boken är lättöverskådlig 

och handfast med tyd-
liga rutter och kartor, 
tips på vad man kan se 
längs vägen och råd om 
utrustning för att hålla 
sig varm och torr.

Skånes natur kan vara 
oerhört storslagen – det 
kan alla som blickat ut 
över Söderåsens regn-
skogslika naturreservat 
eller klättrat i Kulla-
bergs klippor intyga – 
men det stora kan också 

ligga i att samla kastanjer, se en vacker skalbagge 
och uppleva årstidernas eller vädrets skiftningar.

Kenneth Joelsson är naturvägledare och arbe-
tar med ledutveckling och guidade vandringar. Ina 
Hildeman jobbar med ledarutveckling och hållbart 
friluftsliv. 

 Bjäre och Kullen i nordvästra Skåne har behållit 
sin unika och sinsemellan väldigt olika atmosfär, 
kanske för att de är halvöar och ligger en bit från 
allfarvägen. Gemensamt är närheten till havet och 
att här finns några av Sveriges i särklass vackraste 
naturområden.

I  boken Kullabygden och Bjärehalvön  får du 
mängder av tips på utflyktsmål att upptäcka oav-
sett om du ska stanna en dag eller hela semestern. 

Är du intresserad av att äta 
och dricka gott kan du gå på 
sparrissafari, besöka chip-
seri, vingårdar och massor 
av bra restauranger. Den 
som är intresserad av konst 
och kultur får inte missa ke-
ramiken i Höganäs, Birgit 
Nilsson-museet och Lars 
Vilks mytomspunna Nimis.

Liselotte Fritz är journa-
list och har arbetat på bland 
annat Dagens Nyheter och 

Helsingborgs Dagblad. Som frilansskribent har hon 
framför allt ägnat sig åt hälsa, trädgård, resor och 
film. Hon är initiativtagare till Magasinet Kulla-
liv, som belönats med Svenska Publishingpriset tre 
gånger.

Vandra med 
barn i Skåne 
– 15 äventyr för 
hela familjen
Av Ina Hildeman 
och Kenneth 
Joelsson 

Kullabygden 
och Bjärehalvön 
– Utflykter, 
strandhugg och 
andra guldkorn
Av Liselotte Fritz

Österlen  
– Utflykter, 
upplevelser och 
nya upptäckter 
Av Caroline 
Alesmark och  
Peter Carlsson

Somma
rläsning

UPPLEV SKÅNEUPPLEV SKÅNE

Staden med korsvirkeshus, kullerstensgator, 
härlig sandstrand och Österlen in på knutarna.

Härliga Ystad

Tel 0411-192 70

sandskogenscamping.se
Tel 0411-192 70 • www.ystadcamping.se

Välkommen till 

IVÖ CAMPING 
belägen på den natursköna   

  Ivön som ligger strax
   nordost om Kristianstad.

Ärkebiskopens väg 10, 290 34 Fjälkinge
Tel 044-52188, 0706-562272 
reception@ivo-camping.nu 
www.ivo-camping.nu

Campingen 
är öppen 
året runt.

Nya borstar sopar bäst,
här fi nns borstar för alla ändamål!

Nu även med café,
nybakat som smakar bäst!

Öppet: måndag - fredag 13-17
lördag 11-16
söndag 11-16 (1/7-15/8)

Välkomna till Sveriges enda borstbutik med egentillverkade
borstar. Vi fi nns på Lantmannavägen i Onslunda.

Öppet: måndag - fredag 13-17

borstar. Vi fi nns på Lantmannavägen i Onslunda.
För mer info, besök vår hemsida www.borstteknik.se

Nya borstar sopar bäst,
här fi nns borstar för alla ändamål!

Nu även med café,
nybakat som smakar bäst!

Öppet: måndag - fredag 13-17
lördag 11-16
söndag 11-16 (1/7-15/8)

Välkomna till Sveriges enda borstbutik med egentillverkade
borstar. Vi fi nns på Lantmannavägen i Onslunda.

Öppet: måndag - fredag 13-17

borstar. Vi fi nns på Lantmannavägen i Onslunda.
För mer info, besök vår hemsida www.borstteknik.se

Nu även med café, nybakat som smakar bäst!
Välkomna till Sveriges enda borstbutik med egentillverkade borstar.

Vi finns på Lantmannavägen i Onslunda.

Här har vi också mer än 1.000 kvm 
för vinterförvaring av din husvagn/
bil m.m. ring 0708-72 17 39

Nya borstar sopar bäst,
här fi nns borstar för alla ändamål!

Nu även med café,
nybakat som smakar bäst!

Öppet: måndag - fredag 13-17
lördag 11-16
söndag 11-16 (1/7-15/8)

Välkomna till Sveriges enda borstbutik med egentillverkade
borstar. Vi fi nns på Lantmannavägen i Onslunda.

Öppet: måndag - fredag 13-17

borstar. Vi fi nns på Lantmannavägen i Onslunda.
För mer info, besök vår hemsida www.borstteknik.se

Öppet året runt, för mer info se hemsidan.
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.

Fritidsfordon i Trelleborg

www.novacamp.se

Vi säljer
Carado

husbilar

CampingSverige.se

Upptäck
CampingSverige.se
CampingSverige.se är Sveriges största 
campingportal med allt inom camping! 
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Lös korsordet och tävla om fina priser! Skicka din lösning senast den 31/7 
till Mediapress, Box 195, 271 21 Ystad. Vinnaren meddelas senast den 10/8.

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

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

.......................................................................................................................................................

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

KULLABYGDEN  
OCH BJÄREHALVÖN
Av Liselotte Fritz

VANDRA MED BARN I SKÅNE
Av Ina Hildeman  
och Kenneth Joelsson

ÖSTERLEN – UTFLYKTER, 
UPPLEVELSER OCH NYA 
UPPTÄCKTER
Av Caroline Alesmark  
och Peter Carlsson

LÖS KRYSSET – VINN SKÅNSKT BOKPAKET!

1 2

3

K
4

Ä
L
L
A

3 BOKSTÄVER
KÖK 
LÅT 
TIO 
TUR 
YXA 
ÖKA

4 BOKSTÄVER
ARAB 
BYRÅ 
ETER 
MÄTA 
MÖTE 
SATS 

SÄCK 
ÖKEN
5 BOKSTÄVER
ALBUM 
AORTA 
BASTU 
BESÖK 

BLÅSA 
ENSAM 
KEFIR 
KÄLLA 
RYSTE 
SMINK 
SWING 

YACHT 
ÖRFIL
6 BOKSTÄVER
HOPKOK 
UTGÅVA

KrissKross

poängjAKTEn  

Sport 

Svar: Henrik Lundqvist, Maria Lang, kiM Larsen, Majs, 1997, venedig, Bruce WiLLis, gösta, späckHuggare

Litteratur 

artister

Botanik

 Musik  

Geografi

Film & tv 

Namn

Zoologi

5 4 3 2 1

i sverige har han i tur och ordning 
representerat järpen, rögle,  
Mölndal och Frölunda.

Fick 2012 vezina trophy som den 
bäste på sin position i nHL.

några av vederbörandes många 
meriter: sM-guld 2003 och 2005, 
Os-guld 2006, vM-guld 2017.

Han ses ofta i reklamsnuttar  
för schampomärket Head &  
shoulders.

Har hunnit fylla 37 år men vaktar 
fortfarande målet för new York 
rangers.

skrev också några ungdoms- 
deckare på 1970-talet, med katja i 
händelsernas centrum.

det skoga som oftast är miljön i 
hennes deckare har hämtat 
många drag från hennes hemstad 
nora.

Har skrivit ett fyrtiotal böcker för 
vuxna läsare, bland dem att vara 
kvinna, staden sover och svar till 
ensam eva.

några av hennes tidiga böcker har 
filmatiserats med Ola Rapace och 
tuva novotny i huvudrollerna.

sveriges första deckardrottning 
hette egentligen dagmar Lange, 
men vilket namn står på bok- 
ryggarna?

var frontman för bandet Bellami 
under sent 1980- och tidigt 1990-
tal. därefter frontade han gruppen 
kjukken.

under 1970-talet var han för-
grundsfigur i den tidens största 
nordiska rockband.

Föddes 1945. jungle dreams,  
sitting on a timebomb och Yummi 
Yummi är några av hans album 
från 1980-talet.

en av de låtar han förknippas med 
är this is My Life. en annan är 
strengelegen.

den gruppen hette gasolin’. denne 
danske nationalhjälte gick ur tiden 
i slutet av september 2018.

i sin odlade variant har den  
ursprung i centralamerika, varifrån 
columbus tog den till europa.

kalle anka och Musse pigg äter 
dessa frukter (som man finner i 
grönsaksdisken) väldigt effektivt i 
en film varje julafton.

detta är en kulturväxt i gräs- 
familjen. de vilda släktingarna  
kallas teosinter.

det man äter av denna växt är de 
frukter som honblomställningarna 
utvecklas till.

Bourbon, polenta och popcorn har 
alla denna växt som råvara.

Holländska anouk sjunger 
nobody’s Wife. dansk-norska  
gruppen aqua har framgång med 
Barbie girl.

natalie imbruglia från australien 
får ett genombrott med låten 
torn.

Backstreet Boys släpper sitt andra 
studioalbum, Backstreet’s Back. 
pojkbandet Hanson får en hit med 
låten Mmmbop.

ted gärdestad och stikkan  
anderson avlider. country- 
sångaren john denver dör i en  
flygolycka.

eagle-eye cherrys save tonight 
hörs ständigt. den ska också ge  
honom en rockbjörn för Årets låt.

några av de centrala stads- 
delarna är cannaregio, san polo, 
dorsoduro och santa croce. 

Staden saknar biltrafik.Här finns många vackra hus och 
palats, bl a ca’ d’Oro, ca’ pesaro 
och ca’ vendramin calergi.

Här ligger Markusplatsen, ett torg 
som länge varit känt för sin stora 
mängd duvor.

däremot går det utmärkt att  
färdas på vattnet, till exempel i en 
vaporetto eller i en gondol.

I filmen Unbreakable gör han  
rollfiguren David Dunn, en man 
med märkliga krafter.

i pulp Fiction gör han boxaren 
Butch som till slut kommer riktigt 
bra överens med gangstern  
Marsellus.

i Wes andersons hyllade Moonrise 
kingdom från 2012 spelar han  
captain sharp, en polis med stort 
hjärta.

Han är född 1955. genombrottet 
kom i tv-serien par i brott, där han 
spelade mot cybill shepherd.

paradrollen är nog ändå den som 
hårdingen john Mcclane i die 
Hard-filmerna.

samma förnamn har skåde- 
spelaren prüzelius som gjorde  
rollen som redaren reidar dahlén i 
tv-serien rederiet.

Musikern Linderholm är mannen 
bakom låten rulla in en boll och 
låt den rulla. Namnsdag firas på 
nationaldagen.

så heter den före detta cyklist  
som vann giro d’italia 1971. efter-
namnet är pettersson. 

Bandyspelaren nordgren kallades 
”snoddas” och gjorde succé  
genom att sjunga Flottarkärlek i 
radioprogrammet karusellen.

politikern Bohman var moderat-
ledare 1970-1981. en slogan på den 
tiden löd ”rösta på …” – ja, vem?

ett känt exemplar var det  
amerikanska som kallades tilikum 
och som orsakade tre människors 
död.

Hanarna kan bli uppemot 10  
meter långa och väga 9 ton.  
Färgen är svart och vit.

djuret med det latinska namnet 
Orcinus orca är den största arten i 
sin familj.

dessa intelligenta djur uppträder 
normalt i flockar om 5-25 individer 
som leds av en hona.

kallas ibland på engelska för  
killer whale, ”mördarval”. sälar, 
andra valar och pingviner tillhör  
favoriterna på menyn.

En världsstjärna 
 

En författare 

En musiker

En växt 
 

Ett musikår 

En stad 

En skådespelare 

Ett förnamn

Ett djurt

SOMMARPYSSEL
FÖR HELA FAMILJEN!



Returadress:
Mediapress AB
Box 195, 271 21 Ystad

Rädda semestern!
– sommarkampanj med fantastiska erbjudanden

 Le Voyageur Pilote Premium 
Class LV 7.8 GJF (2019)
Kampanjpris 1. 449. 000 kr
(Ordinare pris: 1. 699. 000 kr)

+ – TV 19”

– Cykelställ

– TV-Antenn

– Solceller 120W

– AC Dometic 1500

Komfortpaket  

(Ordinarie pris: 49. 900kr)
*Gäller vid köp av en 2019 eller 2020

 29. 900 kr*

 Pilote Pacific 740 C -2020
Kampanjpris 799. 000 kr
(Ordinare pris: 883. 590 kr)

 Pilote Pacific 746 C -2019
Kampanjpris 699. 000 kr
(Ordinare pris: 822. 700 kr)

 Knaus Sky TI 700 MEB -2019
Kampanjpris 799. 000 kr
(Ordinare pris: 937. 200 kr)

Mer än 200 
fordon hemma!

Stort utbud av 

nya och beganade 

husbilar och 

husvagnar.

 Knaus Südwind 500 FU 
och 500 QDK
Kampanjpris 299. 990 kr
Köp till AC för 9. 900 kr (ordinarie pris 30. 300 kr)

Husvagnsreserven i Kristianstad AB, Sävvägen 10, Kristianstad

Tel. 044- 245 690, info@husvagnsreserven.se

www.husvagnsreserven.se 

Öppettider försäljning och butik, 

Mån-fre 8-18 Lör stängt, Sön 11-15.

Vi har söndagsöppet!

Kom och titta på 

sommarens nyheter

Fritidsmöbler, förtält

och tillbehör.

Vi erbjuder installation
och service av:
– Hydrauliska stödben

– Aircondition

– Motoroptimering


