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TEMA

SMÅLAND

&

NORDÖSTRA SKÅNE
 ÖCKERÖ SKÄRGÅRD
 BROFÄSTET SENOREN
 GRANÖ BECKASIN
 MARIESTAD

GRILLRECEPT
3 x KYCKLING

VANDRA OCH NJUT MED

AMELIA
ADAMO

FAMILJEN
ÖSTERGRENS

HUSBILSRESA

- MED BARN & HUND

Sarah
DawnFiner

PREMIÄR BAKOM RATTEN!

&

FILM- OCH BOKTIPS
10 SÄLLSKAPSSPEL

KORSORD
– VINN FINA PRISER!

SPÄCKAT SOMMARNUMMER
LÄSNING FÖR HELA SEMESTERN

Noll meter till allt
Friheten att alltid kunna rulla vidare till nästa upplevelse.
Det är den friheten vi älskar, och kanske är det därför vi
har blivit störst i Sverige på husbilar.

MILJÖBONUS

25 000kr

*

vid köp av husbil 2020
Vi hjälper dig med skatten
och du får pengarna insatta
på ditt konto!

1,95 %

*

finansieringsränta på nytt

Vi har
öppet hela
sommaren!
*gäller t.o.m v. 33

UPPTÄCK FORSBERGS
Störst utbud • Välsorterade tillbehörsbutiker • Förmånlig finansiering

VÄLKOMMEN IN PÅ ETT AV VÅRA CENTER!
Hyssna • Bjuv • Stockholm • Borlänge • Mantorp • Karlstad • Kalmar

forsbergsfritidscenter.se

Alltid perfekt i
vagnen med AC.

R
E
T
S
E
SWEM mar!
i som

AC till superpris vid
köp av ny husvagn/
husbil från KABE

AC / Klimatanläggning
9.900:-

Superpris
Ord. pris 27.758:-

Kampanj gäller vid tecknande mellan 26/6-15/8 och så länge lagret räcker.
Reservation för slutförsäljning, ändringar och felskrivningar.

NORDENS STÖRSTA VÄXANDE
BOKNINGSSAJT FÖR CAMPARE
- Sök, hitta och boka ditt campingboende!

Nu kan även Du som privatperson hyra ut
en campingplats på Din tomt eller mark:

Lufttält

hollistay.com
Wecamp Meadow 390

9.900:-

Superpris
Ord. pris 14.995:-

Gäller vid köp av ny husvagn/husbil från KABE.

VÄLKOMMEN IN TILL DIN
KABE-ÅTERFÖRSÄLJARE
SÅ BERÄTTAR VI MER!
kabehusvagnarhusbilar

Hitta din återförsäljare på kabe.se

FINANS
I SAMARBETE MED

Förmånlig finansiering och försäkring.

FINANS
I SAMARBETE MED

HOLLISTAY.COM
010-585 15 50 • KONTAKT@HOLLISTAY.COM
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Dekal
Medlemsförmånspartners
120x70 mm

Med reservation för ev.
tryckfel.
Läsare som deltar
MEDLEMSFÖRMÅN
i av tidningen anordnade
tävlingar svarar själv
för ev. vinstbeskattning.
Vi har förmånligt

erbjudande till alla
medlemmar i

Blott Sverige svenska krusbär har
I

år blir det en sommar i Sverige för de flesta semesterfirare.
Ett utmärkt tillfälle att upptäcka nya platser i vårt vackra,
avlånga land.
Rubriken är en strof av nationalskalden Carl Jonas Love Almqvist. Almqvist, som även var författare, lärare, präst och journalist, var på flykt från Sverige efter att ha blivit anklagad för
urkundsförfalskning och giftmord.
Han skrev dikten i USA och orden är delvis satir mot självförhärligande nationalism och delvis hemlängtan. Ofta är det ju
inte förrän man åker iväg som man inser hur bra det är hemmavid. Utlandssemestrar kan vara fantastiska på många sätt,
men det är lika härligt att komma hem och njuta av naturen i
sitt eget närområde.
I år provar många på husbils- och husvagnssemester för första gången. För dem väntar massor av spännande platser att

utforska. I detta Sommarnummer av Husvagn på Väg tipsar vi
om några, bland annat Öckerö skärgård, natursköna nordöstra
Skåne och spännande mat och design i Småland. Vi har även
träffat Sarah Dawn Finer som testar husbil för första gången
och Amelia Adamo berättar om sin förkärlek för njutningsvandringar.
Vi önskar alla våra läsare en skön
sommar – var rädda om er och
ta hand om varandra i SemesterSverige!

Daniel Andersson

Ett axplock ur innehållet i detta nummer…
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facebook.com/campingsverige

Mycket mer än Göta kanal

31

Sarah Dawn Finer

Upptäcker sommarsverigei husbilen!

Norden

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

36

Amelia Adamo

Slår ett slag för njutningsvandring

Från semesterdröm
till drömsemester.
Ecster

Öckerö skärgård

– sista utposten mot Kattegatt

44

Tema nordöstra Skåne

Många unika naturupplevelser

Marknadsföringsmaterial

Störst i

Beställ enkelt på nätet och välj vilken återförsäljare du vill hämta din beställning hos. Fraktfritt!
Våra återförsäljare finns på över 100 orter -bara i Sverige!

Tema Småland

Njut av natur, smaker och design

Vill du ha hjälp med finansiering?
Gå in på ecster.se och ansök om lånelöfte

www.kamafritid.se
Ecster_Husvagnsreserven_Annons_248x88mm_.indd 1
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FAKTA OM

SVENSK
CAMPING

Ingen mässa
på Elmia i år

First camp
växer i Danmark
 First Camp satsar drygt 100 miljoner på att köpa fyra campingplatser på
Fyn. Det innebär att First Camp blir
Danmarks största campingkedja.

Barnbok från
Böda Sand
 ”Bödde och hans vänner” är namnet på en ny barnboks som tagits fram
av Böda Sand. Boken, som är skriven
av Viktor Jerner och illustrerad av Katarina Vintrafors, handlar om Bödde,
sjökaptenen Havis och yrvädret Vinda. Finns att köpa på bl a Adlibris.

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

SCR Svensk camping ser ett ökat inhemskt intresse för semester i Sverige.
Foto: Anna Hult/SCR

 Årets upplaga av Elmia Husvagn
Husbil är inställd. Beslutet har fattats efter noga övervägande och i
dialog med Husvagnsbranschens
Riksförbund och Caravan Club samt
utställare och besökare. Mässan brukar locka över 35000 besökare och är
startskottet för det nya modellåret.
Nästa Elmia Husvagn Husbil kommer
att genomföras 8-12 september 2021.
I skrivande stund är beskedet att den
tyska mässan Caravan Salon trots rådande omständigheter ska genomföras i Düsseldorf 4-13 augusti.

2020

Svensk camping slog
rekord under 2019

Sveriges största semesterboende

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 internationella gästnätterna ökade med 7,5 procent. Totalt
beräknas den svenska campingturismen omsätta cirka
HÄRIFRÅN
KOMMER GÄSTERNA
7 miljarder SEK.

- hoppfullt inför årets sommar

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 viktiga utlandsmarknaderna, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland bor 55 procent på en campingplats när
de besöker Sverige under sommarmånaderna.
Andel gästnätter av det totala antalet från respektive land, som
tillbringats på camping, jämfört med hotell, vandrarhem, stugbyar
och privatuthyrt under juni–aug 2019.

Sverige
74,5%

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

som är Sveriges största semesterboende har inte skonats. Starten på säsongen 2020 har inte varit lik någon
annan, säger Peter Jansson, tf vd SCR.

Fler bokningar
Efter en tuff start på årets sommarsäsong ser det trots allt positivt ut för
svensk camping. När regeringen och
 Campingplatserna är sommarturisFolkhälsomyndigheten lättade på remens motor på de flesta svenska deserestriktionerna tog bokningarna fart.
stinationer och står för en väsentlig
– Vi har ganska bra med svenska
gäster, men det verkar blir mindre vodel av svensk besöksnärings volym.
HÄRIFRÅN KOMMER lymer
GÄSTERNA
av utländska gäsJuni till augusti är mer
än 40 procent av Sveriges
ter. De brukar normalt
Sverige
alla turistövernattningar
utgöra runt 25 procent,
74,5%
på en campingplats. Tosäger Peter Jansson.
Norge
12,5%
talt beräknas den svenska
Tysklands besked om
Danmark
campingturismen omsätlättade reserestriktioner
1,1%
ta cirka 7 miljarder och
är dock positivt och kan
Nederländerna
2,0%
sysselsätta mer än 10 000
rädda en del av det befaTyskland
ÖvrigaJans2,9%
personer.
Peter Jansson,
rade tappet. Peter
7,0% tf vd
Under 2019 fortsatte SCR Svensk Camping.
son framhåller att SCR:s
den internationella cammedlemmar fokuserar
pingturismen i Sverige att öka. Störst • Kronoberg
på attär det
skapa
ochtyska
säkra
semeslän somtrygga
har störst andel
gäster 41,7%.
följer Stockholm 13,6% och Jönköping 13,3%.
ökning stod den tyska marknaden för, Därpå
termiljöer
som följer myndigheternas
• De län med störst andel norska gäster är Värmland 36,5%,
som ökade med hela 20 procent och Norrbotten
rekommendationer.
31,3% och Västerbotten 28,2%. Landskapet
som ligger i Västra Götalands län har 32% norska
passerade 1 miljon gästnätter för för- Bohuslän
gäster.
HÄRIFRÅN KOMMER GÄSTERNA
sta gången. Totalt uppgick de interna- HÄRIFRÅN KOMMER GÄSTERNA
tionella gästnätterna till 4,2 miljoner,
Sverige
74,5%
Sverige
en ökning med 7,5 procent.
74,5%
Norge

LÄNEN MED
FLEST GÄSTNÄTTER
12,5%
Norge
12,5%
PÅ CAMPINGPLATS

Norge
GÄSTNÄTTER
12,5%
PÅ SVERIGES
Danmark
CAMPINGPLATSER
1,1%
2017–2019

GÄSTNATTSUTVECKLING PÅ SVERIGES
CAMPINGPLATSER 2010–2019

2019
16 747 364

73%

55%

16 500 000

Tyskland
7,0%

15
Norska
gäster
16 000 000

2010

ANDEL GÄSTNÄTTER

1 696 847
1 413 885

5.

Dalarna

1 133 487

6.

Värmland

898 096

7.

Norrbotten

872 164

8.

Västerbotten
9.Norska
Stockholm Nedergäster

ländska10. Jämtland/Härjedalen
gäster

gäster

587 000

2015

2016

2017

2018

2019

4 000 000

2017
3 638 971

Vi designar våra husbilar från hjärtat, för själen. Designad för boende, designad för att prestera. Vi har en innovativ
anda och är besatta av kvalitet. Vi vet att det aldrig bara är ett fordon, det är en del av din berättelse. Vår nya serie 2020
inkluderar prisbelönta modeller, bekväma moderna inredningar, exklusiva funktioner och ett brett urval av planlösningar.
Inspirerande äventyr sedan 1965.
LÄNEN MED STÖRST ANDEL
3 500 000

42%
30%

3 000 000

Danska
gäster

Svenska
gäster

GÄSTNÄTTER PÅ CAMPINGPLATS

Andel gästnätter som tillbringats på campingplats av allt
kommersiellt boende i länet under juni–augusti 2019.

4,26

(2018 3,96)

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

INTERNATIONELLA
GÄSTNÄTTER
och privatuthyrt under
juni–aug 2019. PÅ
SVERIGES CAMPINGPLATSER 2017–2019

Hallands län

Kalmar län
med Öland

2019

73%

4 264 113
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PÅ CAMPINGPLATS

2014

2019
4 264 113

INTERNATIONELLA
Västra
Götaland hade flest GÄSTNÄTTER
gästnätter på campingplats
Så många miljoner gästnätter tillbringade
internationella gäster på svenska
campingplatser 2019.

3 147
694
ANDEL GÄSTNÄTTER

2013

2018
3 965 928

703 244
Tyska
674
170

2012

Vi inspirerar till äventyr.

1 727 767
45%

2011

INTERNATIONELLA GÄSTNÄTTER PÅ
SVERIGES CAMPINGPLATSER 2017–2019

Andel gästnätter av det totala antalet från respektive land, som
tillbringats på camping, jämfört med hotell, vandrarhem, stugbyar

och privatuthyrt
juni–aug
2019.
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GÄSTNÄTTER
PÅ CAMPINGPLATS

Skåne

4,26

(2018 3,96)
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Halland

Danska
gäster

Svenska
gäster

Så många
miljoner gästnätter tillbringade
13,5
internationella gäster på svenska
campingplatser 2019.

Norrbotten 31,3% och Västerbotten 28,2%. Landskapet
Bohuslän som ligger i Västra Götalands län har 32% norska
gäster.

4.

Tyska
gäster
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•15De
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ANDEL GÄSTNÄTTER

2016

Husvagnar

Vans

Osäkerhet kring ny
skattelagstiftning
påverkar nyförsäljning
av husbilar 2018 och
framåt.

Passa på att köpa en ny husbil modellår 2020 och få en
upplevelsebonus värd 45.000:- på köpet!* Läs mer på vår hemsida adria.se

2017

2018

SVERIGES

2019

Så många äventyr,
så många berättelser.

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

MEST
KÖPTA

HUSVAGN & HUSBIL
adria . se
adria . se
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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.

Dröm

Goda råd för
hållbar turism
Avstå flyget, välj ett klimatneutralt boende och stanna
i Sverige - tre goda råd för
hållbar turism. Det betyder
att husbil och husvagn är ett
av de bästa valen för sommarens 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 Fredrik Warberg, projektledare för klimatsmartsemester.se.
– Vi vill i stället informera om hur
man kan färdas, bo och turista med låg
klimatpåverkan.
Undvik flyg
Den största utmaningen är klimatutsläppen från flyg. Sedan 2010 har flyg-

resorna utomlands ökat med över fyra
procent per år, vilket ger lika stora
utsläpp av växthusgaser som allt bilkörande i Sverige. Den som vill resa
miljömedvetet bör alltså hålla sig på
marken. Tåg och buss framhålls som
bra färdmedel, men när det gäller semester får man inte glömma att klimatutsläpp 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 utsläpp för boendet vilket håller nere
klimatpåverkan, säger Fredrik Warberg.
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.

Spendera sommaren i Sverige
Det finns mycket att upptäcka i vårt avlånga land och
att semestra med husvagn
eller husbil ett bra sätt att
resa och bo medan man hittar nya smultronställen.
 Många spår att årets sommar kommer att präglas av semester inom landet, 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 vandringsleder och naturreservat till fartfyllda aktiviteter för stora och små.
– En annan fördel för den som reser
med husvagn och husbil är möjligheten 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 til�lämpa social distansering och umgås
utomhus på smarta sätt, säger Lars
Bergholm, vd för Bergholm.
Mycket att uppleva
I Sverige finns över 75 000 campingtomter, mer än 500 ställplatser och
många möjligheter till fricamping.
Det finns massvis av platser att se
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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 författarens tips när han gästade resemagasinet Vagabonds podcast.
På grund av det rådande läget kan
rekommendationerna kring resande
ändras snabbt. Följ gällande rekommendationer från myndigheterna.
Källa: Vakna där du vill

Läs mer på knaus.se

RÄDDA SEMESTERN
MED EN HUSBIL ELLER HUSVAGN FRÅN KNAUS

Bobilferie er bedre for klimaet enn
en del sammenlignbare ferier

– Full bil är alltid bra. Körs husbilen dessutom på etanol så halveras utsläppen, tillägger Fredrik.
Generellt sett är det positivt för
klimatet med korta resor. Semester
i Sverige gynnar både miljön och inhemsk turistnäring. Dock blir husbiDe 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 klimaregnskap 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:
1 hjemmeferie

6 tur langs norskekysten med båt

2 bobilferie

7 fottur på fjellet

3 chartertur til Syden

8 campingferie med bil og telt

4 storbyferie

9 campingferie med campingvogn

5 tur til hytte ved sjøen

10 cruiseferie

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.
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lens klimatfördelar ännu större vid resor utanför Skandinavien i jämförelse
med andra färdsätt.
– Det beror på att energimixen i Danmark och övriga Europa är sämre, med
t ex koleldning, dieseltåg och mindre
elektrifiering, förklarar Fredrik.

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 cruiseferie. 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 bobilforhandlere bør øve press for å få til denne endringen.

Växthusgasutsläpp
(kg CO /person) för olika semesterformer
Klimagassutslipp for ulike ferieformer 2

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.

5000

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.

4500

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.

4000
3500

En båtferie langs norskekysten bidrar til enda litt større klimagassutslipp 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.

3000
2500

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

2000
1500

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.
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Snitt

Källa: Norges Caravanbransjeforbund/Østfoldforskning

Norsk rapport jämför
olika semesterformer
Ytterligare stöd för husbil
och husvagn som semesterform ges i en norsk rapport
från Østfoldforskning. Där
jämfördes husbilen med
charterresor, kryssningar,
vanlig camping med tält eller att stanna hemma på sin
semester.

För de äventyrliga kan ett besök på en
höghöjdspark kanske locka.

Just nu har
vi attraktiva
kampanjer!

 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 semesterformerna med t ex bara hälften
så stora utsläpp av koldioxid som en
charterresa till soldestinationer, säger Lars Bergholm, vd Bergholm och
ledamot i Husvagnsbranschens Riksförbund.
Den pågående Corona-pandemin
bidrar till ändrade resvanor och även
här är fritidsfordon en vinnare.
– Husbil och husvagn erbjuder möjligheter till avskildhet, dessutom med
egen dusch och toalett. Det är mycket
som talar för mobilt boende i år, avslutar Lars Bergholm.

Med Knaus hittar du garanterat det perfekta semesterfordonet. Från varma
sommardagar till kyliga vinterkvällar – äventyr med den stora familjen eller
en skön weekend, med ett brett utbud av husbilar och husvagnar täcker
Knaus in de flesta behoven för en perfekt semester.

Importör:

Finansieringspartner

Hitta din närmaste återförsäljare på knaus.se
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Smidiga betallösningar med Ecster Pay
E-handeln ökar även inom
husvagns- och husbilsbranschen. Med betallösningar
från Ecster kan bl a Kama
Fritids återförsäljare erbjuda
sina kunder smidiga inköp.

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.

 Tillbehörsbutiken är oftast den
mest besökta avdelningen hos återförsäljare av fritidsfordon. Tält, utemöbler, köksredskap, heminredning
och förbrukningsartiklar lockar både
män och kvinnor, yngre och äldre. Allt
detta och mycket mer finns hos Kama
Fritid, Nordens ledande tillbehörsgrossist inom husvagns- och husbilssektorn. Kama Fritids försäljning sker
via 140 återförsäljare över hela landet.
Tidigare kunde inköp endast ske direkt i återförsäljarnas fysiska butiker.
År 2012 lanserades konceptet Order

To Store vilket gjorde det möjligt att
beställa varor på Kama Fritids hemsida för att sedan hämta och betala hos
OTS-anslutna butiker.
Digital kassalösning
Under förra året inleddes ett samarbete med Ecster som ytterligare förenklar betalningen av fritidstillbehör
hos Kama Fritids återförsäljare och
på kamafritid.se.
– Ecster Pay är en digital kassalösning 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 kunden 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 Ecster Pay och fler är på gång, säger Thomas Kling.
Ecster Pay Link
Ecster Pay Link är en betallänk som
ger kunden möjlighet att välja samma betalsätt – oavsett var köpet sker.
Länken skickas via sms eller mejl och
kunden väljer själv vilket betalsätt
som används. Som en bonus ökar säkerheten, inga känsliga uppgifter behöver behandlas via telefon och kunden kan välja att identifiera sig med
hjälp av BankID.

Gör din tomt till en campingplats

Mot nya höjder

Hollistay lanserades 2019 och blev unikt genom att samla
Nordens alla 2400 campingar på en sajt. Nu erbjuder
grundarna Malin och Lars Mellstrand fler boendealternativ
för alla typer av campare; husbil, husvagn, tältare och
stugboende. De är först ut i Europa med konceptet som
är en mix av Booking.com och Airbnb fast för camping.
 – Vi samlar alla campinggäster på
ett och samma ställe och hjälper campingägare och privata uthyrare att nå
en bredare målgrupp. Campinggästerna kan hitta och erbjudas alternativa boenden och slipper leta på olika
plattformar, säger Malin Mellstrand.
Ställplatser och aktörer inom turistnäringen, såsom utflyktsmål, evenemang, vingårdar, restauranger, golfbanor, vandrarhem, bed and breakfast
som har plats på sin mark kan nu hyra
ut en plats till campingsugna gäster
året runt. Men även privatpersoner
med extra utrymme på sin gård. Det
minsta som behövs är tillgång till

elektricitet. Uthyrarna kan även erbjuda mer exklusiva platser med tillgång till t ex toalett, dusch, latrintömning, möjlighet att träffa gårdens djur,
använda poolen, få transferskjuts till
olika områden med mera. Uthyrarna
sätter själva priset, men det tenderar
att vara högre om det ligger nära havet
eller en sjö, samt om det är stadsnära.
Nya målgrupper kräver ny teknik
Det faktum att campinggästerna blir
allt yngre, söker sig till nya platser
och vill vara mer flexibla gör att det
rätt timing att lansera en digital plattform för att söka och boka övernatt-

www.buerstner.com/se

VÄLKOMMEN
HEM.
Hollistays grundare Lars och Malin Mellstrand.

ningsplatser. Det har saknats en samlad portal som tillgodoser alla dagens
behov.
– Våra marknadsundersökningar
visar att man vill vara rörlig och enkelt söka och boka övernattningar
under tiden man är på väg. Allt färre
låser sin planering ett halvår i förväg,

framförallt i dessa tider. Dagens kunder vill ta snabbare beslut och ha tillgång till alla valmöjligheter, och göra
det i mobilen, säger Lars och Malin.
Bokningarna görs via Hollistays
plattform där alla utan kostnad kan
registrera sig som uthyrare eller campinggäst.

Ny sajt inspirerar till semester i Sverige
Allt tyder på att semester på
hemmaplan kommer att öka
stort i sommar. Husvagnsbranschens Riksförbund har
därför dragit igång kampanjen Mobilt Boende.
 ”Hemester” och ”Swemester” är
nya ord som slagit igenom på bred
front denna vår. Allt tyder på att semester på hemmaplan, gärna i husvagn eller husbil, kommer att öka
stort i sommar.
För att inspirera ännu fler att semestra i vårt vackra land har Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF)
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dragit igång kampanjen Mobilt Boende. På kampanjsajten mobiltboende.
se finns ett stort urval av filmer, varav
mycket är hämtat från reseprogrammet Gone Camping, 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 Facebook.

Upplev Italiens bästa
www.laika.it/se

TILLSAMMANS. TRIVSEL. KVALITÉT

WWW.CARADO.SE

Prenumerera och ta chansen att vinna en Husbilsvecka!

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

Inspiration och information
för dig som älskar
livet på väg!

Vinn en Husbilsvecka!

EVENT
HUSBILSTIPS
INSPIRATION
UPPLEVELSER
HUSBILS-TV
NYHETER
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MARIESTAD

Staden totalförstördes i en brand
år 1693. Endast kyrkan och viss
bebyggelse i stadens norra
MARIESTAD
ände klarade sig. Staden återuppbyggdes efter en stadsplan
med ett rutnätliknande system.
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Göta kanal
I sin helhet sträcker sig Göta kanal 191
kilometer från Sjötorp vid Vänern, strax
nordost om Mariestad, till Mem vid
Östersjön, strax öster om Söderköping.

Mariestad
– mycket mer än Göta kanal

Mellan Göteborg och Stockholm ligger den nära 450 år
gamla staden Mariestad som grundades av Vasasonen Hertig
Karl. Här kan man ta del av en lång och spännande historia
om en liten bit av Sverige.
 Nej, det är inte bara Mariestads
egen lokalproducerade glass Kling
glass, alla fina badplatser eller den
mysiga gästhamnen som lockar hit
turister. Även vingslagen av det förgångna märker ut staden på kartan.
Att platsen varit viktig under en lång
tid syns på fornlämningar i trakten. I
Karleby, strax utanför stan, kan man
se spåren efter två kyrkor på samma
plats. Den ena byggdes för mer än
1000 år sedan och anses vara en av
Sveriges allra första kyrkor.
Om man frågar Elisabet Johansson,
på Mariestads turistcenter, vad hon
personligen tycker är bäst med sin
hemstad kommer svaret utan tvekan.
– Närheten till vattnet och all fantastisk natur. Att kunna gå genom
Gamla Stan som tillhör en av Sveriges
bäst bevarade stadskärnor, längs Vänern och i naturreservatet Ekudden
under samma kvällspromenad är lyxigt, tycker jag.
Kvarnstensgruva
Men hon har flera smultronställen att
erbjuda. På Lugnåsberget, söder om
Mariestad, finns Qvarnstensgruvan
Minnesfjället. Det är en av världens
få kvarnstensgruvor som är öppen för
besökare, berättar hon.
– Här kan man få följa med guiden
ner under jorden och höra spännande
berättelser om liv och arbete i och
kring gruvan. Kvarnstensbrytningen
var en stor industri i Lugnås som pågick i 800 år och här finns spår efter
omkring 600 dagbrott och 55 gruvor.

Vid Minnesfjället finns också café
och museum och skön natur att bara
njuta av.
Vacker skärgård
En annan härlig kulturupplevelse hon
rekommenderar är en tur i Vänerskärgården med k-märkta passagerarbåten M/S Marianne. Det är ett av
Vänerns äldsta passagerarfartyg som
gör turer på Vänern från Mariestads
Fartyget M/S Marianne, byggd 1897, är ett av Vänerns äldsta passagerarfartyg.

Mariestad utsågs till årets husbilsvänligaste kommun 2015. Ställplatsen vid yttre
hamnen har 59 platser, varav 36 har el.

OM MARIESTAD
Staden Mariestad fick namn efter Hertig
Karls gemål Maria af Pfalz. Han lät också
uppföra en domkyrka mitt i stan, efter
samma ritningar som Sankta Klara kyrka
i Stockholm, vilket inte föll väl in hos
brodern Johan III som då var kung i
Sverige. Mariestads domkyrka var en av
få kyrkor som byggdes i Sverige under
1500-talet och är idag, tillsammans med
Kalmar domkyrka, de enda domkyrkorna i
Sverige som inte har egen biskop.

Göta kanal är 191 km lång och sträcker sig från Sjötorp vid Vänern, strax nordost
om Mariestad, till Mem vid Östersjön, strax öster om Söderköping.

gästhamn fem dagar i veckan under
högsäsong.
– Ett perfekt sätt att uppleva vår
vackra skärgård även för de som inte
har egen båt.
Men det absolut största och mest
kända utflyktsmålet är nog ändå Göta
kanal. Många kommer årligen till
Mariestad för ett uppleva kanalen till
fots, på cykel, med båt eller husbil.
– Det finns mycket att uppleva
längs Göta kanal och i alla mysiga kanalsamhällen som man passerar. Man
kan besöka Kanalmuseet i Sjötorp, äta
rökt fisk hos Maltes, gå på hembygdsmuseum i Lyrestad, fika på Daisy´s,
eller bara njuta av en god middag på
Norrqvarns brygga.

Gamla Stan i Mariestad är klassad
som en av landets tio bäst bevarade
stadskärnor.

På Karleby kyrkplats stod för mer än
1000 år sedan en av Sveriges tidigaste
kyrkor. Idag kan besökare se spåren
efter två kyrkor på samma plats.

KLIMATKOMFORT I EN
KLASS FÖR SIG

Husbilsvänligast
Den största stoltheten är kanske ändå
över utmärkelsen årets husbilsvänligaste kommun som Mariestad fick
2016. Fina ställplatser med bra service
och ett oslagbart vackert läge precis
intill Sveriges största sjö Vänern tror
Elisabeth bidrar till att Mariestad fortsatt är populärt bland husbilsgäster.
– De som kommer hit med husbil
eller husvagn får utsikt över Vänern
eller Göta kanal på vilken camping
eller ställplats de än väljer. Här finns
naturupplevelser i mängder, härliga
cykel- och vandringsleder, god mat,
kultur och historia och stadskärnan
erbjuder shopping i både större butikskedjor och mindre, unika butiker.
Text: Beata Hansson

DOMETIC FRESHJET 3000
Dometic FreshJet 3000 är vår senaste innovation
inom luftkonditionering, med den nya dubbelcylindriga inverterkompressorn får man tystare gång och
en ultraeffektiv kylning och uppvärmning.
Läs mer dometic.com

Tillverkningen av kvarnstenar startades av munkar från Cistercienserorden år 1147.
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Tema Småland

Semestra i Sverige 2020
ALLT FÖR

Långliggare

& Äventyrare!

Sanna och Torbjörn njuter av den
höga komforten inomhus.

– MA X A DIN FRITID HO S O S S –
Vi har Skånes största sortiment av husbilar och husvagnar!
Vi hittade en vacker plats på Sjöstugans camping.

En veckas njutning
i vackra Småland
ÖPPET:
Vardag 9-18 • Lördag 9-15 • Söndag 11-15

Fler än 200 nya och

begagnade

HUSVAGNAR & HUSB

IL AR!

Intill en glittrande sjö mitt i Småland spenderar vi en
vecka i Adrias nya flaggskepp Astella. Det är tidig vår,
träden har ännu inte blivit gröna och tidvis blåser det en
kraftig kall vind. Vi njuter av utomhusaktiviteter när solen
tittar fram och när det är som kallast går vi in och kopplar
av med böcker och god mat i vagnen. En veckas lyxig
komfort som gav mersmak!
Text: Sanna Ohlander. Foto: Torbjörn Lagerwall.

 Gärdsgårdarna avlöser varandra
när vi kör genom skogarna. Vi tar oss
smidigt fram på vägarna och närmar
oss sakta men säkert vårt mål, Sjöstugans Camping i Älmhult. Här vid sjön
Möckeln ska vi under en vecka njuta
av natur, vatten och framför allt känna
på hur det är att bo i Astellan.
Det är en tidig vårdag när vi kommer fram. Det är ännu inte så många
gäster vilket gör att vi får en fantastisk plats med trädäck och utsikt över
sjön. Det går smidigt och enkelt att
få vagnen på plats och när väl allt är
tillkopplat får vi snabbt ut både stolar,
bord och en grill.
”Nästan som hemma”
Det blåser en kraftig vind från sjön,
men solen tittar då och då fram mel-

SJÖSTUGANS CAMPING

Vi tar
hand om dig
– även efter
köpet!

Vi ordnar
all typ av
finansiering

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

Campingen ligger vackert vid sjön
Möckeln precis i utkanten av Älmhult.
Här finns en väl tilltagen badstrand och
en trevlig restaurang med fulla rättigheter.
För den som vill går det att hyra kanot
eller båt och ge sig ut på sjön eller Helge
å för en dagstur. Vill man fiska finns det
ett stort antal fiskar i sjön, bland annat
aborre, gös och gädda. Fiskekort finns
att köpa för både kortare och längre tid.
När man väl spenderat dagen med bad
och aktiviteter kan man ta en bastu i den
nybyggda bastubåten innan det är dags
för middag.

lan molnen och vi passar på att utnyttja de korta stunder det går att vara
utomhus. Samtidigt känns det som att
det just i det här vädret är extra bra
att befinna sig i den här typen av husvagn. Ytorna i köket och soffdelen är
väl tilltagna och vi kan båda röra oss
fritt, nästan som om vi vore hemma.
Köket har en bra arbetsyta och ganska snabbt har vi kommit in i hur allt
fungerar. Vi fyller upp med matvaror,
kläder och annat och inser snabbt att
det utan problem finns gott om utrymme för allt vi behöver. När solen
väl tittar fram öppnar vi upp dörrarna
till köket och njuter av att laga mat
med utsikt över sjön medan brisen
från vinden letar sig in.
Lyx med dubbeldörrar
Komforten i den här vagnen märks
tydligt när man rör sig mellan de olika
”rummen”. Sovrummet ligger väl avskilt samtidigt som det hänger ihop
med resten av ytorna. Sen är det inte
utan att man känner en oerhörd lyx
av att ha dubbeldörrar även i sovrummet. Att vakna på morgonen, öppna
dörrarna och dricka en kopp morgonkaffe i sängen blir snabbt en vana.
Dagarna går fort den här veckan
medan vi njuter av löpturer i skogen,
vandringsturer i de närliggande naturreservaten och bryter av med besök i glasriket, till gårdsbutiker och
möbelaffärer. En och annan restaurang får sig ett besök, men allt som of-

tast drar vi oss tillbaka till vagnen för
att laga en god middag och sitta i soffan eller på trädäcket och titta på solnedgången. Detta skulle vi lätt kunna
göra till en vana och det är med en
aningens sorg i hjärtat som vi packar
ur och tömmer vagnen på våra saker
när veckan är slut. Men vi har å andra
sidan fyllt på med härliga campingminnen och vår tid i Astellan gav helt
klart mersmak.

Det är lyxigt att ha dubbeldörrar i
sovrummet.

Sanna förbereder kvällsmaten.

En löptur är en bra start på dagen.

Den nya Astellan i morgonljus.

Härlig utsikt från husvagnen, parkerad endast några meter från sjön.
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Tema Småland

Naturupplevelser
och designhistoria
Text: Sanna Ohlander. Foto: Torbjörn Lagerwall.

Småland bjuder på storslagna naturupplevelser
med djupa skogar och glittrande sjöar. Men också ett
rikt kulturarv och berömda
entreprenörers spännande
livsverk.
 Det var här i den vackra naturen
med sina skogar, ängar, hagar och
sjöar som Carl von Linné föddes, Ingvar Kamprad startade Ikea och Astrid
Lindgren hämtade inspiration till sina
böcker om Emil i Lönneberga och
Bullerbybarnen. Här finns också levande möbelhistoria, designklassiker
och ett digert urval av konsthantverk
att beskåda.

Att gå längs en spång i ett av Smålands naturområden ger dig nästan en
känsla av att vandra i Lappland.

Vakö myr
Sydost om Älmhult på gränsen till
Skåne ligger Vakö myr. Myren är ca 13
kvadratkilometer stor och blev ett naturreservat 1998. En 4 km lång vandringsled går från parkeringsplatsen
via stigar och spångar ut till ”Berget”
oändlig utsikt över den kala myren.
Har man tur kan man se en och annan
älg som spatserar förbi.
Åsnens nationalpark
Hela Sveriges natur inrymd på ett och
samma ställe. Parken invigdes 2018,
är 19 kvm stor och är ett slättlandskap
med en insjöskärgård med 100-tals öar
och näs. Här hittar man även underbara lövskogar, djupa barrskogar och
förtrollande myrmarker. För att komma in på området finns det två entréer,
Trollberget och Sunnabron. Vandring,
cykel och kanot är några aktiviteter vi
rekommenderar att prova här.
Linnés Råshult
I Råshult strax norr om Älmhult föddes Carl von Linné 1707. Det var här
han tillbringade sin första tid i livet
och det var i denna natur som hans
stora intresse för växter föddes. Idag
är Råshult ett genuint kulturlandskap
där marken sköts med samma metoder som på 1700-talet. Här kan man
vandra omkring på blomsterängar
och i örtagården, ta en fika under äppelträden i trädgårdscaféet och hälsa
på getterna i hagen.
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Njut av nybryggt kaffe, småländsk
ostkaka och sylt på egenodlade bär.

Svenssons i Lammhult
I början av 1900-talet startade Erik
Svensson ett snickeri utanför Lammhult och redan 1914 ställdes hans
möbler ut på Baltiska utställningen
i Malmö. Så småningom tog sonen
Sven Svensson över och utvecklade
det som skulle bli Sveriges största
möbelaffär med både internationella
designmöbler och skandinavisk design. 1990 köpte entreprenören Johan
Sjöberg verksamheten och företaget
bytte namn till Svenssons i Lammhult. Johan Sjöbergs största intresse
låg i svenska designklassiker och tog
in kända namn som Bruno Mathsson
och Yngve Ekström. Idag finns det
fem butiker men hjärtat ligger fortfarande i Lammhult. Här finns även
outletbutik och gårdscafé.
Glasriket
Skogarna med sin ved, sjöarna med
sin sand, vattenkraften från bäckar
och åar samt gott om arbetskraft. Det
var de största anledningarna till att
så många glasbruk etablerades just i
Småland. I slutet av 1800-talet etablerades 77 glasbruk totalt i Sverige och
fler än hälften låg just i det som idag
kallas Glasriket i Småland. Här skapades ett unikt samarbete mellan glasformgivare, skickliga glasblåsare och
hantverkare. Idag finns allt från stora
glasbruk till mindre hyttor med allt
från bruksglas till vackert konstglas.
Kosta glasbruk startade redan 1742.
Här kan du än i dag följa produktionen från smältning av glasmassa till
glasblåsning, slipning och målning.

Barkhults gård drivs av Lars Peterson
och Kristin Markebo.

De småländska smakerna

Första Ikeavaruhuset i världen är nu
ett museum.

Ikea museum
Ikeas första varuhus öppnade i Älmhult i början av 50-talet. I samma lokaler öppnades 2016 dörrarna upp till
Ikea museum. Byggnadsstilen på huset, modernismen, är återställt enligt
gamla ritningar av den lokale arkitekten Claes Knutson medan interiören
är anpassad till dagens verksamhet
och behov. Här upplever du historiens
vingslag när du vandrar runt och tittar
på gamla klassiska Ikeamöbler och läser historien om hur den 17-åriga Ingvar Kamprad startade det som idag är
ett världsomspännande företag.

Klassiska småländska isterband serverade med ugnsrostade rotfrukter, lingon
och senap.

Text: Sanna Ohlander. Foto: Torbjörn Lagerwall.

I Glasriket har bruksglas och konstglas i världsklass tillverkats sedan 1742.

Svenska designklassiker på Svenssons i Lammhult.

En av byggnaderna i Carl von Linnés
födelseort Råshult.

Isterband, ostkaka och
kroppkakor - klassiska
maträtter som kommer ur
smålänningens uppfinningsrikedom att använda sig av
det som naturen erbjuder.
Rätterna går idag att hitta på
allt från de finare krogarna
till lantgårdar.
 Vi tittar in på Barkhults gård strax
sydost om Älmhult. Gården drivs sedan ett många år av Lars och Kristin.
Med ett stort engagemang odlas här
grönsaker, bär och frukt enligt konstens alla regler. På gården bor också
ett 20-tal nötdjur som sommartid går
ute i hagen. Hönsen och tupparna
stortrivs och producerar ägg både
till gården och till försäljning. Tack
vare alla blommor och träd producerar bina rejält med honung varje
år. Gårdsbutiken är öppen årets alla
dagar och på helgerna serveras klassisk småländsk ostkaka och nybryggt
kaffe. I butiken säljs egenproducerade
isterband och korvar samt nötfärs och
nötkött från gården.
– För oss är det en självklarhet att
driva gården utan gifter och konstgödsel. Vi strävar också efter att så
långt som möjligt vara självförsörjande på foder till djuren. På köttsidan
har vi numera en eu-eko-certifierad
verksamhet, berättar Kristin och Lars.
Isterband
Denna lättrökta mjölksyrajästa korv
var förr vardagsmat i Småland. Under
många år var den nästan borta från

våra bord, men återfinns nu även på
gourmetrestauranger. Korven innehåller kött från nöt och fläsk samt potatis och numera även korngryn. Den
syrliga smaken kommer från att de
stoppade korvarna fick hänga ovanför
vedspisen och torka. Då förökade sig
de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna i korven och gav den
dess karakteristiskt syrliga smak. Isterband serveras gärna på klassiskt vis
med dillstuvad potatis och lingonsylt.
Men många är de olika sätt som korven i dag serveras på. En sak är säker
- frågar du en smålänning så äts isterbanden aldrig utan lingon!
Ostkaka
Ostkakan är omskriven sedan mitten
av 1500-talet, men har troligtvis funnits sedan medeltiden. I Sverige finns
det två sorters ostkaka, Hälsingeostkakan och den småländska ostkakan.
Dessa båda skiljer sig åt i såväl smak
och konsistens som servering.
Den småländska ostkakan gräddas
i ugn, har en grynig konsistens och
består av mjölk, mjöl, ostlöpe, ägg,
grädde, mandel och socker. Förr var
ostkakan en symbol på rikedom och
varje hushåll med status hade sitt eget
recept. Ostkakan togs ofta med som
gåva när det var kalas eller bjudning.
Ostkakan serverades ljummen med
vispad grädde och sylt.
Själ och hjärta ligger i maten
Det småländska landskapets tillgång
på bra råvaror gör att här finns ett
antal restauranger som man inte bör
missa. Vissa runt hörnan medan an-

dra är värda en liten omväg för att
verkligen få uppleva det som Småland
har att erbjuda. Vi stannade till för en
lunch på Brasserie Goaroije och nästa
gång vi är här blir det definitivt en tur
till Växjö och ett besök till PM & Vänner i Växjö.
Även Smålands små caféer är värda
ett besök. Här kan man hitta fik med
50-talskänsla och egen jukebox, ca-

Vackra nyvärpta ägg.

féer som är inrymda i gamla lador
eller med loppisprylar runt omkring.
Fantastiska sjöutsikter och lummiga
skogar. Vill man uppleva något lite
annorlunda ska man åka till Börjes i
Tingsryd och äta räkmacka. Billigare
och godare blir det inte!

Den senaste medlemmen på Barkhults
gård, endast några veckor gammal.

Sanna förbereder hamburgare av kött från gården.

Ostkaka med krusbärsmarmelad.

TIPS PÅ BRA RESTAURANGER

Trästaty av Carl von Linné
i Linnés Råshult.

Åsnen - ett mikrokosmos av Sverige.

BRASSERIE GOAROIJE
White Guide-restaurang som ligger mitt i Älmhult.
Här serveras småländska klassiker i modern tappning med råvaror från lokala producenter i Småland och Skåne. Här lyckas man möta gästen med
en härlig kombination av fine dining och kvarterskrog.

BRASSERIE 1742
Gourmetrestaurangen som finns på Kosta Boda Art
Hotel. Karim Khouani och hans team erbjuder en
meny med franska klassiker baserad på säsongsbetonade franska produkter och samarbete med
lokala leverantörer. Har fått utmärkelsernas ”Plate”
av Guide Michelin och ”Fab” av White Guide 2019.

PM & VÄNNER
Med en stjärna i Guide Michelin och en Grand
Award i Wine Spectator är det värt en tur till
Växjö för en middag. Deras matfilosofi bygger
på de tre hörnstenarna skog, äng och sjö. Menyn
sätts efter vad som finns i säsong och till detta
paras gudomligt goda viner.
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I DALSLAND FINNS

gott om sjöar, slätter och
även ett fjäll. Här används
benämningen fjäll nämligen DALSLAND
även för låga bergsplatåer,
som Kroppefjäll och Kynnefjäll,
men med betydelsen vildmark.

Dalsland

AUTOMATISKT
NIVELLERINGSSYSTEM
E&P
HYDRAULICS
SE
för HUSBIL och HUSVAGN
AUTOMATISKT NIVELLERINGSSYSTEM

Befolkningsmässigt Sveriges tredje minsta landskap med drygt 50 000 invånare. Ligger huvudsakligen
i Västra Götaland, en mindre del tillhör Värmland. Största tätort är Åmål. Dalsland kallas ibland för ett
Sverige i miniatyr, efter ett uttalande av prins Eugen. Det finns 5000 fornlämningar i Dalsland och en av
de mest kända sevärdheterna är akvedukten i Håverud.

”SNABBT PLANT LÄGE”
”SNABBT PLANT LÄGE”

för HUSBIL och HUSVAGN

Vi
höjer
komforten
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din
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och
husvagn
Vi höjer komforten i din husbil och husvagn
för
för att
att göra
göra din
din semester
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Den första herrgårdsbyggnaden byggdes 1794 av Carl Fredrik Uggla. Dagens herrgård är på 1200 kvadratmeter och rymmer 58 bäddar.

AP

Baldersnäs bjuder på dalsländskt lugn

R

Baldersnäs herrgård finns
omnämnd sedan 1700-talet.
Trots att flera byggnader är
betydligt nyare än så vilar
ett anrikt lugn över platsen.
Men det är för den sakens
skull inte en plats där man
har långtråkigt.
 På Baldersnäs läggs det inte bara
stor omsorg på maten som serveras.
Även hotellrummen är möblerade
med eftertanke. Därtill hör en ompysslad park i engelsk stil med sjöutsikt. Hotellchefen
Susanne Björk Jensen säger stolt
att Baldersnäs verkligen gör skäl för
herrgårdsnamnet.
– Redan i bilen på väg mot herrgården vittnar omgivningen om det dalsländska lugnet.
Småslingrande vägar leder fram
till halvön i Laxsjön
Den vita huvudbyggnaden, inredd i
jugendstil, både sticker ut och smälter in i landskapet på samma gång.
Susanne berättar att flera av rummen

ristades in på latin: ”Gästvän halvön
skön mot dig ler bjuder dig sorgerna
glömma.” Det sammanfattar så bra
hur det känns att jobba och att vara
här.

I

Ett hantverk som ger nya smakupplevelser, vackra flaskor på hyllorna och
förtjänar att lyftas långt från iskylda
flaskor och sillburkar.

NU!

40 cm

Text: Beata Hansson

Susanne Björk Jensen är hotellchef på
Baldersnäs.

har egen kakelugn och utsikt över den
engelska parken och de blånande bergen i periferin.
– Parkens stora gräsytor binds samman av mysiga promenadstigar, där
promenaden i sig är en upplevelse.
Nere vid sjökanten ligger en bastu
med tillhörande badbrygga och på flera ställen finns paviljonger placerade
på konstgjorda holmar.

Ett av vårens inslag var en snapsvandring. Men hur går en sån till?
– Vi hade premiär för vår första snapsvandring på Baldersnäs den 22 maj.
Då tog vår guide med deltagarna på en
promenad genom 200 år ut till Världens ände där det blev smakprover
på årgångssnaps skapad med råvaror
från Kroppefjäll i Dalsland, säger Susanne.
Hon nämner också att snapsvandringen ger inspirerande kunskap om
vad som finns att plocka i skog och
mark för att smaksätta sin egen snaps.

NU!

slaglängd

I Öjentorps Kök serverar köksmästare
Emil Öjentorp förstklassig mat med
inspiration från den dalsländska vildmarken och traktens många sjöar.

Vad är det bästa med ditt jobb som
hotellchef på Baldersnäs?
– Det är nog gästerna. Eller kanske
platsen? Precis när man passerat
gamla infarten hit så passerar man
en bergsklippa där det på 1700-talet

40

cm
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Skrålabäcksgatan 12
51163 Skene
info@ep-hydraulics.se
tel. +46 (0)705640725
www.ep-hydraulics.se

• MER ÄN 10 ÅRS ERFARENHET ÖVER HELA VÄRLDEN.

FAKTA BALDERSNÄS HERRGÅRD
Belägen på en grönskande halvö i Laxsjön. Området präglas av den tidigare bruksherren
Carl Fredrik Waerns intresse för engelsk parkkultur. Han rönte internationell
uppmärksamhet för sina idéer och för skapandet av trädgården där han inkluderade
odlingsmarkerna i parklandskapet. Det finns gångstigar i parken och utefter
strandpromenaden som sträcker sig ca 7 km runt halvön. Här finns flera fina badplatser
och två berömda, konstgjorda holmar.

• DET MEST SÅLDA NIVÅSYSTEMET I EUROPA
Nere vid sjökanten ligger en bastu med tillhörande badbrygga.
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• HYDRALISKT NIVÅSYSTEM MED DEN LÄGSTA TILLÄGGSVIKTEN
• DET MEST PRISVÄRDA NIVÅSYSTEMET PÅ MARKNADEN

Skrålabäcksgatan 12
51163 Skene
info@ep-hydraulics.se
tel. +46 (0)705640725
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Rädda semestern!

– sommarkampanj med fantastiska erbjudanden

Mer än 200
fordon hemma!

Stort utbud av
nya och beganade
husbilar och
husvagnar.

Nyhet! Snart säljer vi även
Adria husvagnar och husbilar.
Forsbergs Fritidscenter är landets största återförsäljare av fritidsfordon och finns idag representerat på sju platser med huvudkontor i Hyssna.

Rekordvår hos Forsbergs Fritidscenter
Trots omständigheter långt utöver det normala kan Forsbergs
Fritidscenter se tillbaka på en affärsmässigt bra vår.
– Vi upplever en beteendeförändring som kommer att gynna
husbilar och husvagnar lång tid framöver, säger vd Jonas
Karlsson.
 Forsbergs Fritidscenter är landets
största återförsäljare av fritidsfordon
och nådde förra året en respektingivande omsättning på över 920 miljoner kronor. En imponerande resa
för ett företag som startade på noll
år 1991. Bröderna Christian och Mathias Forsbergs livsverk finns idag representerat på sju platser och har 115
anställda.
Jonas Karlsson tillträdde som vd
i mitten av mars och sattes direkt på
prov när pandemin bröt ut veckan efter. Försäljningen gick av förklarliga
skäl ner i mars och i början av april.
Men i mitten av april hände någonting.
– Då steg orderingången rejält och
när vi nu summerar våren så är den
bättre än förra året. Vi har många nya
kunder som köper utan inbyte. Utmaningen är faktiskt att kunna möta den
stora efterfrågan, menar Jonas och til�lägger att även nyförsäljningen går bra.
Beteendeförändring
Ökningen tror han hänger ihop med
en beteendeförändring som en följd
av pandemin.
– Folk håller sig närmare hemmet
och den trenden tror jag håller i sig

annat certifierade verkstäder, men vi
jobbar ständigt på att ytterligare utveckla vår servicenivå.
En nyhet för året är uthyrning av
husbilar under konceptet Try & Buy,
vilket finns på Forsbergs anläggningar
i Stockholm, Borlänge och Mantorp.

Jonas Karlsson tillträdde som vd i
mitten av mars.

Modellåret 2021
Inför modellåret 2021 ser Jonas flera
nya husbilstrender, bland annat på
chassisidan.
– Fiat är fortfarande dominerande
som basfordon, men Mercedes blir
allt vanligare och finns även på mindre modeller. Sedan har vi Citroën
som är en uppstickare som blir allt
konkurrenskraftigare.
I takt med att barnfamiljer fått upp
ögonen för husbil förändras även
planlösningarna för att passa deras
behov.
– Nu ser vi många modeller med
gott om sängplatser så hela familjen
kan följa med. Och inte bara alkovbilar utan även hel- och halvintegrerade, säger Jonas.

lång tid framöver. Undersökningar visar dessutom att husbil och husvagn
är klimatsmarta semesterval, något
allt fler kunder efterfrågar.
Med lång efterfarenhet av personbilsbranschen är eftermarknad ett
område Jonas prioriterar.
– Det finns en kapacitetsbrist som
vår bransch måste lösa. Vi på Forsbergs har kommit långt, med bland

Annorlunda höst
Normalt sett presenteras årets modellnyheter i början av september. I år
blir det annorlunda på flera sätt.
– Framför allt är ju Elmiamässan
inställd så vi visar nyheterna på våra
egna anläggningar. Dessutom ersätter
vi intensiva kampanjhelger med en
längre visningsperiod under hösten
för att undvika stora folksamlingar.

En annan aspekt är att de stora
tillverkarna i Europa ligger efter i
produktionen på grund av nedstängningar.
– Förhoppningsvis kommer merparten av 2021-modellerna att dyka
upp i tid, men vissa förseningar kan
det komma att bli.

Grundades: 1991 av Christian och Mathias
Forsberg
Ägare: Huvudägare är sedan 2011 Nalka
(tidigare IKEA Invest)
Vd: Jonas Karlsson
Omsättning: ca 922 miljoner kronor
Anställda: Cirka 115
Anläggningar: Hyssna, Bjuv, Stockholm,
Borlänge, Karlstad, Mantorp och Kalmar
Varumärken: Bürstner, Concorde, Frankia,
Hobby och Niesmann och i Kalmar även
Dethleffs, Sunlight, Globecar, Itineo,
Rapido och Carthago.

Marknadskoordinator på Forsbergs Fritidscenter.
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Le Voyageur Pilote Premium
Class LV 7.8 GJF (2019)
Kampanjpris 1. 449. 000 kr

Knaus Südwind 500 FU
och 500 QDK
Kampanjpris 299. 990 kr

(Ordinare pris: 1. 699. 000 kr)

Köp till AC för 9. 900 kr (ordinarie pris 30. 300 kr)

Hur ska ni lansera era modellnyheter för 2021?
– Vi tror att många kunder efter en sommar i Swemesterns
tecken fått mersmak och är förväntansfulla inför 2021. I
samband med lanseringarna kommer vi att bjuda in, gemensamt med våra leverantörer, till samtliga våra sju center. Givetvis till aktiviteter anpassade till rådande situation.

Pilote Pacific 740 C -2020
Kampanjpris 799. 000 kr

Pilote Pacific 746 C -2019
Kampanjpris 699. 000 kr

Knaus Sky TI 700 MEB -2019
Kampanjpris 799. 000 kr

(Ordinare pris: 883. 590 kr)

(Ordinare pris: 822. 700 kr)

(Ordinare pris: 937. 200 kr)

+

Komfortpaket

29. 900 kr*

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

Husvagnsreserven i Kristianstad AB, Sävvägen 10, Kristianstad
Tel. 044- 245 690, info@husvagnsreserven.se
www.husvagnsreserven.se
Vi har söndagsöppet!
Öppettider försäljning och butik,
Mån-fre 8-18 Lör stängt, Sön 11-15.

– TV 19”
– Cykelställ
– TV-Antenn
– Solceller 120W
– AC Dometic 1500

ält

Fritidsmöbler, fört
och tillbehör.

FAKTA FORSBERGS FRITIDSCENTER

Hallå där Tina Korunovski,

Årets Elmiamässa är inställd, vad innebär det för er?
– Att mässan ställs in tycker vi är ett korrekt beslut, under
rådande omständigheter. Det är såklart tråkigt när många
sett fram emot det, men i år får vi helt enkelt mötas på hemmaplan istället.

Kom och titta på
er
sommarens nyhet

Vi erbjuder installation
och service av:
– Hydrauliska stödben
– Aircondition
– Motoroptimering
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Vikingahistoria

ÖCKERÖ

Öckerö är jämte
Gotland den
enda kommun
i Sverige som
saknar fast
landförbindelse.

I samarbete med CampingSverige.se

ÖCKERÖ

Under vikingatiden tillhörde Öckeröarna de norska kungarna och den delen av
kustremsan som kallades Älvsyssel, med tingsplats där nuvarande Bohus fästning i
Kungälv ligger. Senare under 1200-talet byggde kung Håkon Håkonsson av Norge
hus på Öckerö eftersom han ofta låg där med sin flotta.

Öckerö skärgård
– sista utposten mot Kattegatt

Öckerö kommun består av tio öar som är bebodda året runt.

– Men hit kommer också kajakpaddlarna, sportdykarna, extremsportarna, shopparna, kappseglar entusiasterna, musik- och kanske framförallt
matälskarna, säger Sandra Osberg.
Den kulinariska delen av semesteräventyret handlar inte helt oväntat
om fisk och skaldjur. Men det finns
faktiskt andra delikatesser som sätter
Göteborgs skärgårds norra öar på den
kulinariska kartan. Vad sägs om exempelvis ett stycke hönökaka, att inmundigas med ett öl från Hönöbryggeriet?
Årets ställplats
Att intresset för dessa öar ökar märks,
till exempel blev Hönö Klåva årets
ställplats 2019. Hönö Klåvas fiskehistoria sträcker sig långt bak i tiden och

fisket utgör en stor del av hamnen än
idag. Även om några av lokalerna som
förr användes för fisket nu är ombyggda till butiker, restauranger och
hotell.
Men varför blev den en plats dit
husvagns- och husbilsägare söker sig?
Förutom havsutsikt och gångavståndet till i princip allt?
– Närheten till aktiviteter som passar de mest olika viljor och förmågor
är en sak. Men också för att färjan går
sex gånger i timmen dygnet runt. Man
behöver aldrig känna sig fast på någon
av dessa öar.
Text: Beata Hansson
Foto: Christer Lundin

Hönö är den till ytan största av öarna och har den största befolkningen.

FAKTA ÖCKERÖ
Öckerö räknas till Göteborgs norra
skärgård. Kommunen omfattar tio
bebodda öar som ligger mellan Vinga och
Marstrand. Öarna heter Grötö, Hyppeln,
Källö-Knippla, Björkö, Fotö, Hälsö,
Kalvsund, Rörö, Hönö och Öckerö. Till
Björkö och Hönö finns gratis bilfärja.

dröm

Öckerö är besjunget av Cornelis
Vreeswijk. ”Från Öckerö loge hörs
dragspel och bas, fullmånen lyser som
var den av glas. Där dansar Fredrik
Åkare, kind emot kind, med lilla fröken
Cecilia Lind.”

KAMPANJPRIS

299 900.-

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.

Rörö är den nordligaste av de bebodda öarna i Öckerö kommun. Foto: Jonas Ingman.

Att ta sig till och från Öckerö går lika bra med båt, bil eller buss från centrala
Göteborg.
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Öckerö kommun, med sina
tio bebodda öar nära två mil
bortom Göteborg, har blott
13 000 invånare. Men antalet
hitresande turister till denna
sista utpost mot Kattegatt är
mångdubbelt fler.

i de olika vandringslederna på öarna.
– Man kan välja den natur som passar smaken. På Knippla är det småskaligt lite mindre och enklare leder.
Rörö med sitt naturreservat och öppna vidder. Björkö är mer lummig men
väldigt fint. Äventyrslystna klättrare
söker sig ofta till Hönö Ersdalen.

 Här bor ett hundratal yrkesfiskare
vilka utgör tio procent av landets
samlade yrkeskår. Det sätter sin prägel. Men pittoreska fiskebåtar i hamnarna är långt ifrån allt som erbjuds
besökaren. Sandra Osberg, besöksoch näringslivsutvecklare i kommunen, berättar om varje årstids unika
charm och om variationen man möter

Klippor, gräs och sandstränder
Fina badplatser är naturligtvis en central fråga under sommaren. Även nu
är nyckelordet variation. Hon nämner
bland andra Lapposand på Hönö och
Hjälvik på Öckerö vilket är en plats
för barnfamiljer som gillar lite variation med klippor gräs och sandstrand,
nära lekplatser.

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
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Historiens vingslag
vid Mälarens strand
Är du sugen på att kombinera sköna bad med småstadsidyll och lite svensk historia
i sommar? Då kan Mariefreds
camping vara målet du ska
styra mot.
 Två kilometer utanför Mariefreds
gamla stadskärna ligger Mariefreds
camping med utsikt över Gripsholmsviken och slottet. Campingen, som
anlades på 1950-talet, är omgiven av
lummiga träd och nere vid Mälarens
vatten finns en fin liten sandstrand.
Hemma i campinglivet
Sedan snart tio år drivs campingplatsen av systrarna Ankie Manheij och
Ann-Sofie Karlsson, samt Ankies man
Kenneth.
Det var mest en slump att vi hamnade här när vi sökte nya utmaningar
i livet. Men efter många år av båtliv
kände vi oss hemma även i campingvärlden. Det här är en liten och lugn
camping där man får chans att bara
vara och jag tror det är något som
många gäster uppskattar, säger Ankie.
För den som ändå vill ut och röra på
sig finns både roddbåtar, kanoter och
cyklar till uthyrning. Centrala Mariefred når man via en gångbana.

Ankie Manheij och Ann-Sofie Karlsson
driver Mariefred camping.

med reformationen och ersattes av
Mariefreds kyrka. Idag präglas staden istället av sina kullerstensgränder med hus från framförallt 17- och
1800-talen. Den välbevarade miljön
används ofta vid filminspelningar och
här finns bland annat färgargården
Callanderska med hembygdsmuseum
som dock håller stängt just i år på
grund av pandemin.
Med museijärnvägen kan man ta sig
från Mariefred till Läggesta och Taxinge Näsby.
Växande porträttsamling
Bygget av Gripsholms slott påbörjades
av Gustav Vasa 1537 på den holme där
en borg legat sedan 1300-talet. Slottet

Skånes största förmedlare av husbil & husvagn!
– sälj ditt fritidsfordon enkelt och tryggt!
Nya Hobby husvagnar på
väg in! Stort intresse för Modeller
på väg in!
husvagnar – nu beställer
Just nu stor efterfrågan
vi helt nya 2021-modeller.

tillhör än idag de kungliga slotten och
rymmer bland annat Svenska statens
porträttsamling med sammanlagt
5 000 porträtt från medeltiden fram
till vår samtid. Samlingen fortsätter
att växa och bland senare års tillägg
finns porträtt av bland andra musikern Benny Andersson och formgivaren Ingegerd Råman. Utställningen
håller öppet måndag till fredag klockan 10-16 fram till slutet på augusti.
Text: Sara Högberg
Foto: Thony Kumral

Campingen ligger knappt tre kilometer öster om Mariefred.

på fritidsfordon!

– vi köper även din husbil
eller husvagn kontant

– vi servar både motor
och bodel!
Mariefred camping ligger vackert vid sjön Mälaren.

Bara två Hobby av 2020 års
modell kvar, nu till specialpris.
Hobby 720 UFKe Prestige
Hobby 560 WLU Prestige

Bygget av Gripsholms slott påbörjades av Gustav Vasa 1537.

FAKTA MARIEFREDS CAMPING

Vår fullserviceverkstad
erbjuder bland annat
Mariefred strandbad har sandstrand, gräsytor och en brygga i vinkel.

MERVÄRDE PÅ
DIN FRITID.
– Bli en av oss du också!

Du är välkommen med i ett härligt gäng medlemsfamiljer
som delar ditt mobila fritidsintresse. Ditt medlemskort
i Caravan Club är laddat med många fina förmåner som
kan ge dig mervärde på din fritid.

www.caravanclub.se
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Hobby 540 UL Excellent
Hobby 560 FC Prestige
Hobby 650 KFU De Luxe
Hobby 515 UHL De Luxe
Hobby 620 CL Excellent
Hobby 540 UFF De Luxe

Ny verkstad

Välbevarad stadsmiljö
Trähusstaden Mariefred har fått sitt
namn efter 1400-talsklostret Pax
Mariae som senare revs i samband

Campingplatser: 130, vissa med el
Tillgång till toalett, dusch, disk och kök
Uthyrning av cykel, roddbåt, kanot
Minigolf
Adress: Edsala, 647 93 Mariefred
www.mariefredscamping.com

Hobby 400 SFE Du Luxe
Hobby 460 LU De Luxe
Hobby 495 UL Prestige
Hobby 515 UHK De Luxe

Brett utbud av
fritidsfordon i olika
prisklasser!

• 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

,+86%,/6&(17(5
9$566216
Följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!

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

KARLSKORNA

Broförbindelsen över Möcklösund är en högbro med
en längd av 560 meter och med en segelfri höjd av 18
meter. Bron invigdes 13 juni 1998. Denna högbro ersatte
den tidigare svängbron, som hade färdigställts 1939.

Ön som Karlskrona kom att
byggas på, Trossö, ägdes
fram till 1679 av bonden
Vittus Andersson, som
tvingades sälja sin egendom
till svenska kronan.

KARLSKRONA

Enzo Yla Trailer
blk/pol

Enzo Yla Trailer gr

Välkommen till ProDOB AB
i Upplands Väsby

Enzo YLA Trailer
Enzo YLB
Enzo YLB HG
Vi erbjuder
dig bästa
möjliga
däck och fälg utifrån ditt behov och önskemål för din husbil.
vit/pol

Enzo Yla Trailer

SPÅRSÄNDAREN
SWETRACK LITE
MAK Fuoco silver

MAK Stone silver

MAK Stone 5

MAK
5
Enzo
YlaLoad
Trailer
blk/pol

MAK Fuoco silver

Prisad ställplats
i saltstänkt skärgårdsmiljö
 Strax utanför Karlskrona breder
skärgården ut sig med öar, vikar och
sund. Från halvön Möcklö leder en
560 meter lång högbro över till ön
Senoren och här, precis vid brofästet,
driver Kristian Marin Johansson och
Mia Axelsson gårdsbutik, café och
ställplats för husbilar och husvagnar.
Jag brukar kalla den för ”lilla
Ölandsbron”, säger Kristian som
minns hur bron stod klar 1998 och
då ersatte den gamla svängbron från
1939.
Från jordgubbsfält till ställplats
Kristian har en stark relation till platsen; här drev hans föräldrar bär- och
grönsaksodlingar under hela uppväxten.
Ja, det började en gång i tiden med
ett försäljningsbord vid vägen som
växte till gårdsbutik och café. Så småningom förvandlade mina föräldrar
jordgubbsfältet till ställplats och för
ett antal år sedan engagerade Mia och
jag oss i verksamheten.
Brofästet Senoren är i allra högsta
grad ett familjeföretag. Kristians föräldrar finns fortfarande med i driften
och även Mias föräldrar bidrar med
praktiskt arbete.
FAKTA BROFÄSTET SENOREN
Ställplatser: 28 med ström och ett
antal utan. Tillgång till vatten och
latrintömning.
www.brofastetsenoren.se
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I gårdsbutiken finns färskpotatis
från ön och mängder av andra lokalproducerade matvaror. Caféet, med
servering både ute och i orangeriet,
erbjuder klassiska rätter som kroppkakor, varmrökt lax, köttbullar och
sillmacka.

Enzo YLB

Enzo YLB HG

MAK Stone silver

MAK Stone 5

MAK Load 5

MAK Fuoco 5
vit/pol

Gör som tusentals andra och
Enzo YLA Trailer
skydda
vit/pol dina fordon med en
spårsändare.

MAK King 5

 Årets ställplats 2012 i tidningen
Husbil & Husvagn.
 Sverige bästa rastplats 2012.
 Blekinges bästa rastplats
2010-2013, 2015-2018.

i landet. Men Kristian tror att den inhemska turismen tar fart igen.
Att bo i sin egen husbil eller husvagn är idealiskt när man vill hålla
distans, och här på området finns det
gott om plats för att alla gäster ska
känna sig trygga.
Text: Sara Högberg
Foto: Thony Kumral

VI TAR HAND OM

UTMÄRKELSER

Bredvid Senoren ligger Vikingabyn
Valshall.

Stugor intill vattnet
Vad som ser ut som klassiska sjöbodar
nere vid vattnet visar sig vara fem nybyggda stugor för uthyrning, utrustade med dusch, wc, pentry och sovloft.
Här ser man skärgårdsbåten Wittus
glida förbi på sin väg mot världsarvsstaden Karlskrona – vill man göra en
utflykt dit är det bara att kliva på båten vid bryggan. Åt andra hållet kan
man ta sig vidare ut i skärgården till
Sturkö och Tjörkö.
Vinnande omsorg
Vid brofästet finns även en rastplats
som Kristian och Mia ansvarar för och
som har blivit prisad otaliga gånger.
Det är Riksförbundet M som årligen poängsätter rastplatser runt om i
alla län och de senaste tio åren har vi
faktiskt blivit utnämnda till Blekings
bästa rastplats hela nio gånger. Det
känns som en fin uppmuntran för det
arbete och engagemang vi lägger ner.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna
och uppskatta platsen, både tillfälliga
besökare och våra nattgäster.
Försommaren har varit lite annorlunda på grund av pandemin och
osäkerhet om hur man skulle få resa

MAKYla
King
5
Enzo
Trailer

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

Brofästet Senoren är vackert beläget intill Möcklösund.

Brofästet Senoren är porten ut i Blekinge skärgård. Här kan du
slå dig till ro med husbil eller husvagn för att sedan göra dagsutflykter vidare ut i skärgården. Gårdsbutiken och caféet bjuder på lokalproducerade matvaror och klassisk husmanskost.

MAK
Enzo
YlaFuoco
Trailer5gr
vit/pol

ProDOB

10 år

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

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:
• Ackrediterad Autoexpert verkstad
• Service enligt biltillverkarens specifikationer
(Assistansförsäkring 12 månader Europa)
• Reparationer på bildelen/chassit
• AC kontroll samt reparation
• Däck & Fälg hjulskifte
(vi har specialiserat oss för husbilar)
• Däck Hotell för Husbilar/Personbilar
• TPMS, Tire Pressure Monitoring System för
Husbilar/Personbilar (däcktrycksövervaknings system)
• Hjulinställning för Husbilar/Personbilar
• Montering av Extraljus, LED ramp, Backljus
• Vattenreningsverk (Blue Marine Led UV-light)
med Wi-Fi

ProDOB AB
Kristian och Mia tillsammans med sina medarbetare.

Kanalvägen 3d
UPPLANDS VÄSBY
Tel: 08-410 400 67
www.prodob.se • info@prodob.se
Mån-tors 07.30-17.00 • Fre 07.30-1600
Lunch 12.00-13.00

Här kan man köpa närproducerad potatis, blommor
och bär.

Vi ingår i Autoexpert & Däck Team kedjorna. Vår kunskap din trygghet
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Starta din
resa hos PR

Sarahs
sommarpremiär
– bakom ratten!

Ra pid o

V55 - 5,99 meter

Vi har modellen för just dig

Itine o

PERSONLIG
SERVICE

TRYGG
HANTERING

ALLT UNDER
SAMMA TAK

SB700 - Barnkammare

Ra pid o

665F - Separata bäddar
och toalett längst bak

L
SPARA UPP TIL

32.000 kr

2,95%
RÄNTA

H o b by

på
Sommarkampanj
ler
nya Itineo -model
tenn och
Få markis, TV-an
pet.
kö
på
l
solpane

560KMFe - Enkelaxlad
barnkammarvagn

Nu även husv
ag

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

na r

När sommarens turné ställdes in tvingades artisten
Sarah Dawn Finer att ställa om. Nu upptäcker hon
sommarsverige på ett nytt sätt – i husbilen!
BUILT FOR LIFE

prhusbilar.com •

@prhusbilar • Vetegatan 6, Sollebrunn • 0322-832 10
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Som en av landets mest rutinerade artister och programledare är Sarah Dawn Finer förstås van vid premiärnerver,
men ändå - lite pirrigt var det att slå sig ner bakom ratten
i den vita Laika-husbilen första gången.
– Jag tyckte att det var ganska läskigt, jag har aldrig kört en
bil som är så här stor. Det var lite som att börja om från början,
framförallt att vända - det är lätt att glömma bort att man har
en mycket större rumpa än man vanligtvis har, skämtar hon.
 Mellohiten ”Moving On” har - lätt
inte bara en tom sommar, förklarar
symboliskt - nyss tonat ut från ett kort
Sarah. Och trots - eller, kanske tack
framträdande i Jönköping när Sarah
vare - vårens motgångar beslutade sig
och delar av hennes familj ska vidare
familjen för att genomföra en väldigt
i husbilen.
kort, men egen liten sommarturné.
Utan Diggiloo, men fortfarande
Gitarr, scenkläder och en välanvänd
resväska i metall ska packas in i bilen
med husbil, även om en Volkswagen
där en färgglad badring utformad som
ibland får komplettera för att alla fyra
barn som bor hemma ska få plats.
en stor donut tittar fram.
En bild som ganska tydligt beskriver Sarah Dawn Finers ovanliga somÅterupptäcker landet
mar - charmigt, men mot en allvarlig
Sarah Dawn Finer tog körkort sent
bakgrund på grund av coronakrisen.
och växte inte upp i en ”bilfamilj”, och
– Ja, allt har ju förändrats, för oss
hon har inte kunnat dela minnen med
kompisar som berättar om sina somrar
alla. Vissa jobbar ihjäl sig på frontlinjen för att rädda liv och andra yrmed föräldrarna genom Europa. Men ken är helt avstängda. Alla vårens,
hon har åkt mycket turnébuss. I nästan
30 år, kors och tvärs
sommarens, höstens
och julens turnéer
"Det är otroligt roligt genom landet och årstiderna men utan att
ställdes in på ett par
och avslappnande
veckor och hela liveegentligen se så myckoch barnen tycker
branschen med alla
et av omgivningen.
– Man kommer till
involverade i den
att det är det bästa
en plats, in i logen och
- från tekniker till
som hänt universum, sedan snabbt tillbaka,
produktionsbolag typ, framförallt att få förklarar hon. Inte
påverkas oerhört. Vi
är två frilansare med
sällan i en ”nightliner”
sova i husbilen."
fem barn tillsammans
med sovplatser och
som över en natt fick en helt ny verkunder tidspress för att hinna till spellighet att förhålla oss till. Och ingen
platsen eller hem till barnen. Den nya
vet när den tar slut, förklarar hon.
upplevelsen, att resa i husbil, är något
Ett av de arrangemang som tvärnihelt annat konstaterar hon.
tade var den populära Diggiloo-tur– Jag återupptäcker ett land jag rest
nén där Sarah skulle ha medverkat.
i hela mitt liv, säger hon fascinerat och
Också familjen skulle resa med i en av
betonar känslan av frihet.
de husbilar som används av turnésäll– ”Vi kanske stannar vid den här
skapet och förväntningarna var stora.
sjön, vi kanske inte”. Det är otroligt
Liksom, förstås, besvikelsen när hela
roligt och avslappnande och barnen
projektet plötsligt fick ställas in.
tycker att det är det bästa som hänt
universum, typ, framförallt att få sova
– Jag kände att jag ville kompensera
barnen och ge dem något som är kul,
i husbilen. Familjen stannar gärna till
vid lite ”hemliga” ställen, som en avskild plats vid en sjö när det just regKORT OM SARAH
nat och är folktomt.
Namn: Sarah Dawn Finer
– Man parkerar, hoppar ut och baFödd: 1981
dar, kan torka och värma sig och åka
Gör: Sångerska, låtskrivare, skådespelare,
vidare myser Sarah och konstaterar
programledare
att hon nu får uppleva det som ”alla
Bor: Lägenhet i Stockholm
pratar om”.
Familj: pojkvännen Jonas och dottern
– Att få vara självförsörjande, där
Annie Grace
man lagar mat och sover på samma
Från hennes CV: har programlett
ställe, och det är ju sjukt mycket my”Melodifestivalen” och ”Så ska det låta”
tre gånger. Varit SVT:s julvärd och haft
sigare än att bo på hotell. Det känns
programmet ”Sarah’s sound of musicals”.

SARAHS RESMÅL!
Sandstranden på Bödagården
Höga Kusten
Orust
Bungenäs på Gotland
Rättvik, Dalhalla
Ystad Saltsjöbad är också grymt!

SARAS TRE MUSIK-MÅSTEN I HUSBILEN
Bo Kaspers Orkester - Semester
Tingsek - Goodbye
Laleh - Goliat

Fortsätter på nästa sida...
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också som det tryggaste och säkraste
sättet att ta sig omkring, för man behöver inte träffa och vara nära så
många andra människor nu, med rådande förhållningsregler. Samtidigt,
konstaterar Sarah, ställplatser var något nytt och kanske hade hon en lite
mer romantisk bild av att man kan
ställa sig var som helst.
Frihet med familjen nära
Sarah och hennes familj bor i lägenhet
och sommaren 2020 betyder inte bara
Öland, västkusten och campingplatser där förstås hon väcker uppmärksamhet när hon rullar in.
Man åker gärna hemifrån för de
korta resorna, en dryg halvtimme bort
för att äta middag vid en sjö och sova
över på en ställplats. Man kan ana att
den folkkära artisten är en kommande
husbilsfantast - Sarah har redan insett
hur man kan utveckla sitt ekipage och
beskriver entusiastiskt.
– Man upptäcker ju en annan värld,
där många har detta som tradition.
Jag förstår att folk kan nörda ner sig,
det finns ju en massa kul att upptäcka
och införskaffa. Jag kanske får göra
detta äventyr igen.
FAKTA HUSBILEN
Modell: Laika Kosmo 509
Chassi: Fiat Ducato
Motor: 2,3 l, 150 hk
Längd: 741 cm
Bredd: 233 cm
Sängar: två enkelsängar plus
dropdownsäng
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Sommarens äventyr
börjar hos oss!

Sarah spenderar sommaren i en Laika Kosmo 509. – Det är sjukt mycket mysigare än att bo på hotell.

För mitt i allt elände så kanske den
deppiga våren med kris och tomt
ekande konsertplatser fört något gott
med sig. Det blev tid att prova något
nytt. Jobb ställdes in men Sarah ställde om — och har fått mersmak.
I fortsättningen kommer husbil att
betyda mer än en tillfällig plats för
loge, smink och ombyte. Redan nästa

år blir det ett nytt försök med Diggiloo-gänget och husbil.
– Man jobbar fast man är i en familjemiljö, där barnen kan ligga och sova
bakom scenen.
Och någon gång framöver väntar kanske - nya äventyr, berättar Sarah
Dawn Finer innan hon kliver upp i bilen och försvinner iväg.

ÄNGS
VI FINNS L
KUSTEN!
HELA VÄST

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

– Ja, vem vet, någon sommar i framtiden kanske vi drar ihop 2-3 husbilar
med musiker och familjer och gör små
gig akustiskt från bilarna. Man känner
möjligheten att vara helt fri!
Text: Johan Wangström
Foto: Anna Hållams

LÅNGE ERIK

BYXELKROK

GRANKULLAVIK

1

2
3

BÖDA

4
BYRUM
BLÅ JUNGFRUN

6
7

LÖTTORP

5

Vi startar året med

KÄLLA

fantastiska
erbjudanden

8

SANDVIK

PERSNÄS

DJUPVIK

FÖRA

KÅREHAMN

ÄLEKLINTA
ALBÖKE

9
10
11
BORGHOLM 15 14 13 12
KÖPINGSVIK

LÖT

EGBY

BREDSÄTTRA

BORGHOLMS
SLOTTSRUIN

GÄRDSLÖSA
HALLTORP

16

RÄLLA

LÅNGLÖT

RUNSTEN

GLÖMMINGE
ALGUTSRUM

17
18
FÄRJESTADEN

GÅRDBY

19
20

VICKLEBY
STENÅSA

Välkommen
till förmässa i Lödde

både på husvagnar och
husbilar samt i vår butik!

med visning av 2017 års
modeller. Utförsäljning av
2016-års modeller!

Nu säljer vi rillat!
der på g
Vi bjuhusbilar!
Laika

21

VÄLKOMNA ÖNSKAR SIW OCH BENGT MED PERSONAL!

MÖRBYLÅNGA

KASTLÖSA

SEGERSTAD
DEGERHAMN

22

Hitta din plats på

www.camping-oland.com

EKETORP
GRÖNHÖGEN

OTTENBY

LÅNGE JAN

34

Öppet: Måndag-fredag
Lördag stängt. Söndag 11.00-15.00.
Välkommen
till 10.00-17.00.
lödde husVagnar.
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd för våra kunders och personals bästa
Öppettider:
Mån – fre 10 – 17, lördag 27/8 och söndag 28/8 kl 11.00 – 16.00
Terminalvägen 1, Löddeköpinge • Tel. 046-70 98 40 • www.loddehusvagnar.se
35

Husbil och

Sommarspecial 2020

Husbil och

I samarbete med CampingSverige.se

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

I samarbete med CampingSverige.se

Sommarspecial 2020

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

Amelia Adamo slår ett
slag för njutningsvandring
Tanken på att vandra var för tidningsdrottningen Amelia Adamo
förknippat med lust och nyfikenhet. Men också med umbäranden, svett
och någon slags naturdyrkan hon inte riktigt kunde förstå. Hon ville ju bara
må bra. Uppleva. Umgås. Färdas. Ta hand om sin kropp och sina relationer.
Klarar man att vandra utan att försaka något av sina glädjeämnen?

frysa. Inte vara hungrig. Inte ha skoskav. Tillåta sig ett glas vin till kvällsmiddagen. Och att en vandrings värde
är helt beroende av att gå med människor man tycker om.
Det där pratet om att ”det är så
skönt efteråt” ger inte Amelia Adamo
mycket för. Hon vill kunna säga ”Det
är så härligt just nu”.
– Men framförallt vill jag faktiskt ta
hand om min kropp. Den är inte ung
längre. Då är vandringen den perfekta
motionsformen.

 När hon och vandringskompisen
Lotta Byqvist skrev boken ”Vandra
och njut” närmade de sig sin uppgift
från två håll. Amelia valde inställningen som kanske en smula fördomsfullt skulle kunna kallas italiensk. Det
skulle vara lustfyllt att gå. Det skulle
vara god mat och vin. Det skulle vara
sköna sängar. Det skulle vara goda
vänner. Lottas vandringsglädje var
mer präglad av genuin svensk skogsmulletradition och barndomsminnen
av jord och barrdoft. Hon ville berätta
om det helande som sker med oss i
skogen. Om det meditativa som ger ro
i själen. Storstadsmänniskans längtan
efter det kontemplativa.

Handfasta vandringstips
Boken ger handfasta vandringstips
på såväl destinationer som vad som
bör finnas i ryggsäcken. Man kan
läsa Vandra och njut som en manual,
med träningstips, kostråd och komihågpunkter, men också som en text
om livskunskap, att vi får tillfälle till
eftertanke när vi vandrar. ”Att vandra
är att släppa in tankar som du inte annars inte har tid med. Tankar som inte
handlar om att lösa morgondagens
problem”. Men det är inte filosofiska
funderingar eller pilgrimsvandringar
som är Amelias poäng kring det välgörande i vandrandet.
– Eftertanke ägnar vi oss åt alldeles
för mycket ändå. När vi har för mycket
tid börjar vi grubbla och blir deppiga,
inte minst i dessa coronatider.

Lust är nyckelordet
Framför allt ville de enas kring en
inspirationsguide och servera en rad
vandringstips. För de som vill vandra
bekvämt, njutbart och ändå få en bestående behållning. Amelia ser boken som ett uppror mot lidandet och
den asketiska vandringsmoralen. Det
är för mycket prestationstankar i vår
syn på vandringar, säger hon. Och i
den synen är de båda eniga. Det ska
vara glatt och socialt och inte handla
om tält, myggor, pulsklockor och vakuumförpackad föda. Lust är nyckelordet. Glädjen i att ha det bra. Att inte

KORT OM AMELIA ADAMO
Hon föddes 1947 i Rom och kom till
Sverige när hon var nio månader gammal.
Amelia har fått två Stora Journalistpriset
samt S:t Eriksmedaljen. Hon förändrade
Aftonbladet på 1980-talet och har skapat
tre framgångsrika livsstilstidningar för
kvinnor: amelia, Tara och M-magasin.

"Eftertanke ägnar vi oss åt alldeles för
mycket ändå. När vi har för mycket
tid börjar vi grubbla och blir deppiga,
inte minst i dessa coronatider."

Amelia och Lotta ger handfasta vandringstips på såväl destinationer som vad
som bör finnas i ryggsäcken.

Ärliga samtal
Min försiktiga tes att vi blir bättre
människor av att vandra, ser hon inte
som relevant. Kanske för att det är
så självklart att rörelse gör oss glada,
även om det inte är brant bergsbestigning. Däremot kan hon hålla med
Fortsätter på nästa sida...

AMELIAS BÄSTA VANDRINGSTIPS
Gotland: Högklint, Hoburgen, Ekstakusten och Stora Karlsö
Höga Kusten: Hornberget, Vallkallberget och Skuleskogens nationalpark
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om att samtalen som förs under en
– Jag minns så väl min första vandvandring kanske har en något djupare
ring i de österrikiska alperna när jag
dimension än ett bardisksamtal. Det
var i 20-årsåldern och blev ditlockad
handlar mer om genuin nyfikenhet
av en pojkvän. Och det är en resa jag
minns med förskräckelse. Jag var
och mer tid att prata till punkt. Hon
mest rädd för stupen omkring oss.
betraktar vandringssamtalen helt
Idag frågar jag mig varför jag egentlienkelt som ett utdraget mingel, fast
utan drink och högklackat. Men med
gen följde med. Vissa gillar den typen
möjlighet att spontantycka om något
av rädsla, men det gör inte jag.
man ser längs vägen, eller att fastna
i en diskussion av djupare art som
Leva lite hälsosammare
Vid det här laget tror nog Amelia att
exempelvis om det finns en Gud. Jo,
samtalen kan nog bli ärligare och mer
jag ser henne som en latmask och
avskalade under ett vandringsmingel,
poängterar att en vandring för henne
medger Amelia.
kan vara att gå närmare två mil per
– Det var jätteintressant för plötsdag. Och att allting faktiskt bottnar i
ligt insåg jag att en del av mina vänner
att hon ville börja leva lite hälsosamfaktiskt tror på Gud utan att jag nåmare. Hon välkomnar också att vandgonsin vetat om det.
ringstrenden
tagit
Alla har inte gilfart hos svenskarna.
"Jag minns så väl
lat boken. Det finns
Speciellt som vi bor
läsare som tyckt att
i ett land som är som
min första vandring
hon har glamourisegjort för att vandra.
i de österrikiska
rat det här med njutHär finns ju allt, från
alperna när jag var
ningsvandringar. Men
uppmarkerade stigar
hon tycker ändå att de
till eldplatser, uppi 20-årsåldern och
för
flesta har läst den som
blev ditlockad av en ställningsplatser
hon hoppats. Prakhusvagnar och fina
pojkvän. Och det är
tiska tips som passar
stugor att hyra. Här
finns variationen, lugäven den lite äldre
en resa jag minns
men ändå rörliga icknet och ofta en magisk
med förskräckelse."
eatleten. Amelia har
utsikt. Det är viktigt
passerat 70 och ser
för henne att röra sig
ingen anledning till att alla med krämi områden där det är vackert där det
por ska stanna hemma när vandringen
finns kultur. Där det finns anledning
handlar så mycket mer än om att utatt fundera över vår historia och förmana sig själv psykiskt och fysiskt.
fäderna och hennes kunskapstörst
visar sig tydligt i boken som ger den
intresserade en ingång till människans och vandringens ursprung. Här
ser vi våra rötter. Och vi ser hur de
skiljer oss åt. Att hon inte tillhör det
folkslag som kramar träd eller får sin
energi genom att tala med vindarna är
en omständighet som har med hennes
dna att göra, menar hon.
– Jag är född med kullerstenar i blodet. Du som svensk sedan generationer är född längs de plogade potatisfårorna. För mitt folk har inte skogen
varit samma sak. Jag har varit rädd för
skogen. Rädd att gå vilse eller träffa
farliga djur. Att fika i skogen är inget
som ligger i mitt arv.

Amelia tycker att det ska vara lustfyllt
att gå. Det ska vara god mat, vin och
sköna sängar.

Nyfikenhet
Men naturen har ändå sin magi. Sin
historia. Och där kommer hennes nyfikenhet in.
– Tänk till exempel Skuleberget.
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Uppfyll semesterdrömmen hos oss!
Vi säljer husbilar och husvagnar från Europas ledande
tillverkare: HYMER, Carado & Eriba. Varmt välkommen!

www.fritidscenteriangelholm.se
Helsingborgsvägen 31

0431-130 60

r
Vi jobbatid!
i
för er fr

ÖPPET
Mån-tors 10-18
Fre 10-17 Lör 11-14
hansencaravan.se

I vår
tillbehörsbutik
hittar du nyheter,
fynd & riktigt bra
kvalité,
alltid till bra pris!

HYMER CENTER by Hansen Caravan
Vallentunav. 401, Upplands Väsby

med tillbehör

Amelias och Lottas bok innehåller träningstips, kostråd och kom-i-hågpunkter,
men också som en text om livskunskap. – Att vandra är att släppa in tankar som
du inte annars inte har tid med.

Man färdas tillbaka flera hundra år
i tiden. Här leder samtalen lätt in på
saker vi vanligen inte talar om och när
vi var på Gotland började vi föra tematiska diskussioner bland annat om
vad som kännetecknar en öbo. Och i
Dalsland talade vi om vad det gör med
människorna när de bor på en plats
som ingen egentligen har anledning
att åka igenom eller stanna vid.

Boken Vandra och njut

Njutning och lust. Glädje och vin.
Men det är alltså inte en helt och hållet avslappad semesteraktivitet Amelia Adamo förespråkar. Den ska vara
lärande också. Vi ska upptäcka det
nya. Och vi ska njuta under tiden.

FÖRTÄLT

STANDBY - ORIGINALET SEDAN 1994

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

DIPLOMAT

Text: Beata Hansson
Foto: Marianne Brandt

VINN

BOKEN!
RESIDENS

Amelia Adamo och Lotta Byqvist tar med läsaren på vandringar i Sverige och
Europa. De delar med sig av experttips kring ryggsäck, skor och annan utrustning,
om vad som händer i kroppen, knoppen och själen när man vandrar, om varför det
är så härligt att vandra i grupp och dela upplevelserna utan att ge avkall på de tysta
stunderna. Den 10 juni utkom en ny nedbantad version som koncentrerar sig kring
de tio bästa rutterna.

VINN ETT EX AV BOKEN! Mejla ditt namn, adress och mobilnummer
till redaktion@mediapress.se. Ange ”Amelia” i ämnesraden.
Skicka senast 31/8. Lycka till!

STANDBY

- Originalet sedan 1994 -

UNIVERSAL

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

”Vill du ha
stort och fint,
kom inte hit”
På Granö Beckasin lyser lekland och vattenrutschkanor
med sin frånvaro. De stora
attraktionerna är i stället
Umeälven tillsammans med
skogen, träden, djuren och
maten.
 Vd Annika Rydman driver anläggningen som hon äger tillsammans
med sju goda vänner från Granö sedan 2008. Hon berättar att historien
om Granö Beckasin börjar med att
byns skola skulle läggas ner. Byborna
kämpade emot. Men de insåg också
att om de skulle få några barn till den
skola de ville behålla måste det komma fler arbetstillfällen.
– Vi var helt enkelt tvungna att hitta
på något. Vi började spinna på idéer
om turism som inkluderade all sorts
företagsamhet som skulle kunna ge
jobb till Granö, som bara ligger en
timmes resa från Umeå.
Åtta årstider
Tankarna som enade de åtta grundarna var kärlek till naturen och det
genuina. De formades till en vision
om en ekologisk destination för naturturism.
– Men vi ville också visa det speciella med de åtta årstiderna vi har här i
norra Sverige. Granö är ett geografiskt
område som ligger i Sápmi, det traditionella samiska bosättningsområdet.
För samer som livnär sig på rennäringen har årstiderna stor betydelse
och är enligt deras gamla kultur indelade i åtta stycken.

Litiumbatterier

anställda på anläggningen, berättar
Annika stolt.
– Vi är faktiskt kända för vårt utsökta kök. Det är endast lokala råvaror och det är säsongen som avgör
utbudet.
Annika får frågan om favoriträtten.
Kanske älgsteken? Kanske något annat vilt. Kanske en kryddig bönsoppa
med tomat och rostad paprika med
surdegsbröd. Men hon kan omöjligt
tipsa om vad som är favoriten.
– Som gammal campare älskar jag
att göra upp en eld i skogen för att til�laga min egen mat. Men jag vet också
hur skönt det kan vara att göra ett avbrott och gå på restaurang för att bli
serverad något av allt det som inte
funkar över öppen eld.
Tala med träd
Hon menar att hennes campingerfarenheter också gett henne en tydlig
känsla för vad besökare önskar när de
kommer till en plats som Granö Beckasin. Det är friden. Känslan av livets
kretslopp. Hon är också förvissad om
att en naturupplevelse blir så mycket
starkare och roligare att presentera
om den är ekologisk och hållbar.
– Men även kontakten med älven.
Tänk dig en tyst midnattspaddling, en

20 års erfarenhet vad gäller forskning, utveckling
och tillverkning av litiumbatterier.

Granö Beckasin ligger utmed vackra Umeälven, 47 mil lång och därmed en av de stora Norrlandsälvarna.

skogsvandring, en fisketur eller sväng
med cykeln. Att bara få komma ut i naturen är så välgörande för kropp och
själ.
Det utlovas även trädtalartur. Hur
talar träd till varandra?
– Vi tror ju i regel att träden bara står
där. Men de kommunicerar faktiskt
med varandra hela tiden, via rotsys-

Välkänt kök
Idag tolv år senare blomstrar verksamheten och de har femton året runt

temen bland annat. Vår guide visar
och berättar hur vi ska läsa av träden
eftersom vi storstadsmänniskor inte
längre har någon naturlig koppling
till skogen. Det är ju bevisat hur välgörande skogen är för oss människor.
Text: Beata Hansson
Foto: Bea Holmberg

1

Avancerad BMS med överlägsen säkerhet.
75% lägre vikt än motsvarande blybatteri.

2

Prismatiska celler med skruvade
anslutningar för högsta stabilitet.

3

Drop-in replacement. Direkt utbytbart
mot motsvarande blybatteri.

4

Mer än 4 000 laddcykler ger långt liv
med djupa urladdningar.

5

Varje batteri monteras med matchande
celler vad gäller spänning och kapacitet
vilket ger stabil och jämn prestanda.

othNu med blueto pris
m
m a
funktion till sa

Granö är känt för sitt kök. Det är lokala råvaror som gäller och säsongen
avgör utbudet.

Att bo Fågelnästen är som att hälsa
på en fågel med en bekväm, luftig och
välinredd holk.

Lasta 30 kg
mer istället
för 30 kg
blybatteri!

Kontakta oss för priser och återförsäljare

www.americantools.se

FAKTA GRANÖ BECKASIN
Granö Beckasin har såväl stuguthyrning
som hotell och möjlighet att bo i
Fågelnästen, alltså hotellrum byggda
i träden. Här finns dessutom 21
campingplatser. Tillgång till lekplats,
badplats med liten strand i Umeälven,
vackra strövområden, ekologiskt kafé
och restaurang. Du kan bland annat
hyra träbåt, timmerflotte, trampbåt,
fiskeutrustning och cykel. Det erbjuds
även flera guidade turer, som exempelvis
älgsafari.

Prisvärda batterier från

Här kan man bo i Fågelnästen, hotellrum byggda i träden.
40

Det finns uthyrning av bland annat träbåt, timmerflotte, trampbåt, fiskeutrustning och cykel.

Besöksadress: Butängsgatan 28, Norrköping
Postadress: Box 226, 601 04 Norrköping
Tel +46 (0)11 28 57 88, info@superx.se
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Himmelsberga – en oas för
stressade nutidsmänniskor
…MED CAMPINGTIPS, RESEREPORTAGE, SEMESTERNÖJEN, NYTT OM HUSVAGNAR OCH HUSBILAR

Att besöka Ölands museum i Himmelsberga är att stifta kontakt med en öländsk by i miniatyr. Här får besökaren ta del
av en historia som till stor del påminner om övriga Sveriges.
Men den är också är helt unik. Och här finns något för nästan
alla besökare, lovar verksamhetschef Julius Winberg Sääf.
 – Mina favoritbesökare är tre-generationsfamiljen. Om jag ser barn
tillsammans med såväl sina föräldrar,
som sina far-eller morföräldrar, komma när museet öppnar finns det goda
utsikter att de är kvar till stängningsdags sex timmar senare.
Himmelsberga är byggt som en
typisk dubbel radby, vilket betyder
att det på båda sidor av den lilla bygatan ligger ladugårdslängor och att
boningshuset ligger längre in på de
kringbyggda gårdarna. I gårdarna
finns hus och miljöer från 1700- och
1800-tal, med inredning och utrustning som hörde till livet på den
öländska landsbygden. I hagarna går
bland annat göingegetter och linderödssvin. Framför Karl-Olsgården
finns förutom det magnifika vårdträdet, gotlandskaniner och öländska
dvärghöns. I odlingar och i trädgårdar
växer äldre kulturväxter.
Världsarv
Att södra Öland är en del av vårt
världsarv gör också sitt till. Från Karlevi i väster till Gårdby i öster och
sedan hela vägen söderut sträcker
sig ett underskönt landskap och unik
kulturbygd. Anledningen är att detta
odlingslandskap i grunden är lite anFAKTA HIMMELSBERGA
1959 invigdes Norrgården på Ölands
Museum Himmelsberga. Syftet var att
rädda en traditionell öländsk radby till
eftervärlden, på 1950-talet hade man
börjat riva uthus och lador på de öländska
gårdarna för att få plats med traktorer
och större maskiner. Här finns idag även
en kaffestuga, handelsbod, galleri och
konsthall med regelbundna utställningar.

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

MER HUSBILSSEMESTER
MALMÖ–TRAVEMÜNDE
1-5 personer + bil (6m)

på mjölken innan man häller ut den,
efter att bara ha fixerat sig vid förpackningens datumstämpel.
Han kallar det man håller på med på
Himmelsberga för folkåterbildning.
– Det är folkbildning av glömda kunskaper som vi behöver ta tillbaka nu.
Men självfallet handlar såväl Öland
som Himmelsberga även mycket om
konst. Det öländska ljuset har dragit
hit målare med sina stafflier sedan
krigets dagar då det blev för oroligt
att ta sig ner till Frankrike för att söka
motiven.
– Men nuförtiden drivs konstnärerna hit av öns egen kraft. Det är inte
bara naturen och ljuset längre. Det är
hela atmosfären här på Öland.

Morgon- och dagavgångar. Boka-tidigt-erbjudande.

590kr
pris
från

KAPELLSKÄR–NÅDENDAL
2 personer, 2 måltidsbufféer per person + bil (6m)
Morgonavgångar. Boka-tidigt-erbjudande.

690kr
pris
från

Text: Beata Hansson
Foto: Christer Lundin
Himmelsberga är byggt som en typisk
dubbel radby.

norlunda än andra platser på jorden.
Dels för att kalkberggrunden, det milda klimatet och öns geografiska läge
har resulterat i unika förutsättningar
för livet på ön. Men också på grund av
ölänningarnas mångtusenåriga påverkan på bygden, allt sedan stenåldern.
– Det här med att det sedan tjugo
år på UNESCOS lista som världsarv
är en sak som kan kännas lite abstrakt
för folk i allmänhet. Men vi försöker
åskådliggöra och exemplifiera det
samtidigt som vi vill passa på att lyfta äldre kunskap och visa våra unika
grödor som exempelvis ölandsvetet
som har ett mycket längre rotsystem
än andra vetesorter, något som är bra
tex vid långvarig torka.
”Folkåterbildning”
Julius talar också om ”jord till bordtanken”. Att det som man odlar här
också blir det som serveras i kaféet.
– Och att lära folk det som de glömt,
hur man ser att kött är bra eller luktar

Boka din resa på finnlines.se
Här finns kaffestuga, handelsbod, galleri och konsthall.

I handelsboden finns ett stort sortiment av slöjd- och hantverksprodukter.

www
.dsh
Kyl

VARMT VÄLKOMMEN
TILL DS HUSVAGNAR!

esto

rp 5

- ett stenkast från E22-an, strax bakom Ekerödsrasten.

usva

305

gnar
.se
29

, 24
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rby

Det lilla företaget med den personliga servicen ute på landet!
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Vi har bra utbud av

I vår butik har vi

nya och begagnade
husvagnar, även
serviceverkstad.

reservdelar och ett brett
husvagns- och campingsortiment från flera
kända märken.

Sommarspecial 2020
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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.

VAKNA DAR DU VILL

Vi på Dags Husvagnscenter i Norrköping hjälper er att uppnå era semesterdrömmar i en husvagn
eller husbil. Hos oss finner ni både nya och begagnade semesterfordon från ledande varumärken.

Öppet hela
sommaren!

Öppet:
Tis, ons, fre 9:30-17:00
Torsdag
9:30-18:00
Söndag
12:00-16:00
Försäljning – Verkstad – Service – Butik. Adress: Tenngatan 4, Norrköping – Tel: 011-16 88 16 – Hemsida: dags.se
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Ställplatsen ligger precis intill Denningarums Gård. Här finns plats för tiotalet bilar och här råder ett lugn och en frid som får en att gärna vilja stanna en natt till.

Vi hälsar på några av gårdens innevånare på vår väg genom hagen ner mot
vattnet.

Hagmarkerna kring Denningarums
Gård ligger längs stränderna där Helge Å breddas och flyter lugnt genom
landskapet.

Praktfull natur med djupa skogar, åar och sjöar väntar dig när du besöker Nordöstra Skåne.

Hitta pärlorna i nordöstra Skåne
Skåne är mycket mer än turistmagneterna Österlen, Falsterbo och Mölle.
Nordöstra Skåne gör inte så mycket väsen av sig, men här finns många
pärlor för den som uppskattar unika naturupplevelser.
 I Skånes nordöstra hörn väntar
dig bland annat vildmark, djupa skogar, åar och sjöar. Här kan man följa
vandrings- och cykelleder genom
orörd natur och små samhällen. Ta
ett dopp i en liten sjö och en fika hos
någon av de många gårdsbutiker som
ligger längs vägarna. De många sjöar
och åar som finns i området gör det
till ett perfekt ställe att fiska, bada och
paddla kanot. Inom en radie på några
mil når man både de djupa skogarna i
Östra Göinge, Vattenriket kring Kristianstad och Skånes skärgård i Tosteberga.
Var man än befinner sig i nordöstra
Skåne finns det något att se eller uppleva. Små barn uppskattar kanske bad,
djur och grottor medan vuxna och
äldre barn gärna tar sig en cykeltur eller en vandring längs någon av alla de
leder som finns uppmarkerade i området. Kommer man med husbil eller
husvagn är det lätt att övernatta, det
44

Naturen i Nordöstra Skåne har fina vandringsleder som bjuder på en vacker och
frodig natur.

Hovdala Slott är vackert beläget intill Finjasjön Naturen runt slottet är speciell,
mycket på grund av att här under långt tid har varit militärt övningsområde.

På glada Getens gårdsbutik kan
man köpa med sig av gårdens egna
produkter. Här blev det en härlig ostbricka med whiskeyrökt och vinmarinerad ost samt en alldeles nygjord
färskost på getmjölk.

Melvin, Henrik och Victoria i hagen
där getterna käkar de sista tuggorna
innan det är dags att gå inomhus över
natten.

En av invånarna i hagen – en emu –
kommer och tittar nyfiket när vi går förbi.

finns ett flertal campingar och ställplatser i området. Så om du närmar
dig Skåne i sommar, stanna till någon
dag och utforska den nordöstra delen,
du lär inte bli besviken!

husbil eller husvagn är du välkommen
att stå på ställplatsen som gott och väl
rymmer ett 10-tal fordon. Här finns el,
vatten, dusch och toalett för den som
behöver det.

Denningarums gård
I Östra Göinge strax söder om Osby
hittar vi Denningarums gård. En gång
i tiden Sveriges första gårdsbutik, i
dag ett roligt utflyktsmål och övernattningsplats. I hagen går emuer,
alpackor, getter, får, en åsna och ett
antal olika höns, gäss och änder. På
gården bjuder den grekiske kocken
på härlig buffé medan ägaren Bjarne
står och lagar våfflor. I gårdsbutiken
hittar man deras kända rökta kyckling som från början kom från gårdens
höns men idag köps in från en närliggande producent. Helge å rinner sakta
precis bredvid gården och lockar till
paddling, bad och en och annan tur
med en bryggbåt. Kommer du med

Hovdala naturområde
Fortsätter man sedan lite längre söderut, närmare bestämt till Finjasjön,
ligger Hovdala slott inbäddat i en ma-

gisk natur. Parkera bilen vid slotten,
ta en rundtur, en fika eller varför inte
packa en ryggsäck och vandra längs
med någon av alla de vandringsleder som utgår från slottet. Härifrån
kan du ta dig genom naturområdet
ner till sjön och den vackra stranden
vid Guldkusten. Via den västra leden
Fortsätter på nästa sida...

I Furumossens Mjölkbod kan man köpa färsk mjölk direkt från gården via en
mjölkautomat.

Anna och Ronny Persson med hunden Gucci.
Var kommer ni ifrån och
hur länge har ni haft husbil?
– Vi bor i Ystad och efter att ha haft
husvagn i 30 år bytte vi till husbil
för två år sedan. Det ångrar vi inte
en sekund!

Vad söker ni i nordöstra Skåne?
– Vi vill gärna ut i naturen så
mycket som möjligt. Vi har varit här
tidigare och trivs med naturen och
lugnet här.

Hur ser er sommar ut?
– Med tanke på omständigheterna
så tänker vi hålla oss i Skåne och
Blekinge. Men det gör vi så gärna,
här är vackert och framför allt inte
så mycket folk här uppe i norra
delen.
45
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MER HÄSTKRAFTER I HUSBILEN!
MED NÅGRA FÅ KNAPPTRYCK

-20%

20%

De fria ytorna i Tosteberga Hamn har gjorts till ställplatser för husbilar (och ibland husvagnar). Här finns möjlighet att stå med havsutsikt, bara några meter från
havet, eller i mysig fiskemiljö inne vid hamnbassängen.

kommer du så småningom till Glada
Getens gårdsmejeri. Ett utmärkt utflyktsmål inte bara till fots utan även
med bil eller cykel. Här bjuder Viktoria och Henrik på härliga bakverk, god
mat och produkter från gårdens mejeri. Klappa i händerna så kommer getterna springande för lite kel och mys.
Vattenriket Kristianstad
Ett flertal naturreservat och våtmarker kring Kristianstad och Helge Å
blir sammantaget Vattenriket och utgör grunden i det som idag är ett skyddat biosfärområde av Unesco. Mitt i
centrala Kristianstad ligger Naturum
som är mittpunkten för vattenriket.
Titta på den fina utställningen, ta en
fika och njut av utsikten från takterrassen. Här kan man med fördel stå på
deras ställplats för att upptäcka Kristianstad innan man kör vidare i området. Eller så snappar du upp en karta
och tar dig fram längs det varierade
landskapet från cykelsadeln.
Skånes skärgård
Visste du att Skåne faktiskt har en
skärgård? Den är inte stor och den
ligger precis på gränsen till Blekinge,
men den finns där. Några mil öster
om Kristianstad ute vid kusten ligger Tosteberga ängar och Tosteberga
hamn. Här flyger havsörnarna tätt
under vinterhalvåret medan ängarna
fylls av kor, hästar och får under sommarhalvåret. I hamnen finns en naturcamping som samsas om platsen

med båtarna. Den lilla byn bjuder
till loppis och fika på helgerna under
sommarhalvåret och ute på ängarna
kan man njuta av en promenad med
ett fantastiskt fågelliv och magisk
blomsterprakt. I den lilla hamnen är
där utmärkta möjligheter för ett dopp
i havet eller för att sätta i sin kanot,
kajak eller båt om man vill ta sig fram
i den lilla skärgården.

JUST NU!

Text: Sanna Ohlander
Foto: Torbjörn Lagerwall
Uppifrån besökscentrets terass ser man
ut över det bördiga, gröna vattenriket.

Vill man ut och njuta på vattnet finns
det flera bryggbåtar att hyra. Här kan
man antingen ha med sin egen mat
och kanske grilla ombord eller så kan
man köpa med mat från restaurangen.
Bjarne som driver gården visar hur
smidigt båtarna går att manövrera.
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Vad söker ni i nordöstra Skåne?
– Natur och lugn! Efter två dagar
här i Sverige njuter vi stort och
inser att vi nog inte behöver köra så
långt om dagarna. Här är så otroligt
vackert!

BSR.SE | 0470 - 70 96 70

www.dackteam.se

ALLTID RÄTT PRISER
PÅ DÄCK & FÄLG!
Vattenrikets besökscenter ligger precis intill Kristianstads centrum och mitt i
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Byggnaden är ganska spektakulär och
står på pålar mitt ute i vattnet.

Jannike och Robert Kulpe med Enna, 1 år
Var kommer ni ifrån och
hur länge har ni haft husbil?
– Från Lübeck i Tyskland och vi
köpte vår första husbil i januari i år.

Från Naturum i Kristianstad går flera
olika vandringsleder. All information
om avstånd och leden finns skyltat
och inne på Naturum kan man hämta
kartor.

Hur ser er sommar ut?
– Vi skulle ha rest runt i Skandinavien under två månader men har vi
fått ändra oss. I stället blir det fyra
veckor i Sverige, mest Skåne, Blekinge och Småland. När vi väl sen
kommer hem igen måste vi sitta i
två veckors karantän, men det gör
vi med glädje för att få möjligheten
att göra denna resan.
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Besök din
det lönar s
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Boktipset Husbilsresa med barn och hund
Familjen Östergren blev tillfrågade om de ville prova på husbilslivet med barn och hund.
– Vi tackade naturligtvis ja! Vi ville gärna testa ett alternativ till hotell som vi
annars tar vid våra utflykter och hundutställningar, säger mamma Sigrid.
Här följer deras berättelse om sin resa i södra Skåne.
 Efter en genomgång och introduktion av bilen med gas, el, färskvatten,
toalett och allt annat var det så dags
att packa den. Vi skulle sova borta tre
nätter och fricampa två av dem. Eftersom vi visste att vädret skulle växla så
var det bara att fylla upp med kläder
för alla väder. Vi tog också med barnens cyklar som med lätthet fick plats
i det stora garaget. Trots ordentligt
med packning för oss fyra och hund
hade vi fortfarande gott om utrymme
kvar. Kyl och färskvatten fylldes upp
och sedan iväg!

Tänk som ett träd av Jacques Tassin.

Underfundig
trädkramarbok
om vår samtid

First Camp i Åhus
Resmålet var satt till södra Skåne och
Österlen. Första stoppet blev First
Camp i Åhus för en uppkopplad natt
innan vi vågade fricampa. Sent på
kvällen anlände vi och hittade vårt
bom-kort i nyckelskåp för att enkelt
kunna checka in på vår ställplats.
Trötta efter en arbetsdag och resa
somnade vi alla gott till regnet som
föll, med tummarna hårt hållna för
bättre väder.
Vi vaknade upp till en jämngrå
värld, men fick snabbt till oss att söderöver var vädret bättre. Frukost
och sedan sikte på att ta lunch och en
bensträckare vid Stenshuvuds nationalpark. På slingriga vägar, förbi Brösarps backar, begav vi oss. Barnen var
nöjda och glada, det mest spännande
hittills är att använda toaletten i bilen.

1 23 4 5
 I vår högteknologiska tillvaro
är det inte konstigt att mycket
av vår rekreation handlar om att
återvända till naturen. Både rent
fysiskt och i våra handlingar. I
den anmärkningsvärda lilla boken
Tänk som ett träd lyfter Jaqcues
Tassin vår relation till träden till
en evolutionistisk nödvändighet.
Skogen har i Coronans kölvatten fått ett uppsving. Här
är det säkert, och hälsosamt,
att vistas långt bort från andra
människor och risker. Men skogen var redan innan pandemin
högaktuell som rekreation i vårt
moderna stressamhälle. Här finner vi en stunds ro och kan andas
ut. I Tänk som ett träd hänvisas
till studier som visar att vi under
en skogspromenad aktiverar celler som skyddar mot cancer och
att brottstatistiken i USA faktiskt
är lägre i samhällen nära träden.
Det får vara hur det vill med
den saken. Men att betrakta
människans evolution utifrån vår
relation med träden blir faktiskt
både spännande och intressant.
Tassins kärlek till träden smittar
av sig och han lyckas med ganska
torrt språk lyfta någonting som
skulle kunna vara trist och träigt till ett förvånande spännande
perspektiv på människan.
Att vi med vårt ursprung bland
träden också kan tänka oss ett
samhälle mer inspirerat av just
trädens sätt att vara kanske känns
flummigt att läsa så här i en recension. Men i boken blir det en
träffande tankeövning som faktiskt passar precis in i tiden av nytänk kring miljö, hållbarhet och
långsamhet. Tänk som ett träd är
därmed ett tänkvärt perspektiv
på både vår historia och framtid
som passar perfekt att långsamt
ta till sig under semestern.
Jonas Rosenqvist
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Iris har packat ryggsäcken och är redo för husbilsäventyr.

Trots två vuxna, två barn, en hund och mycket packning med bl a två cyklar så
upplevde familjen Adria-bilen som rymlig.
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Stenshuvud
Till Stenshuvud är det välskyltat och
på smala vägar tar du dig upp till
parkeringen med väl tilltagna parkeringsplatser för bussar och husbilar.
En skön paus för alla i husbilen och
lätt att tillaga en god lunch i köket.
En stor frihet för oss som annars gör
många och långa utflykter med bil att kunna göra god vällagad mat på
plats istället för att leta restauranger.
Vi passerar genom Kivik, Simrishamn och vidare längs kustvägen med
sikte på Sveriges sydligaste punkt för
ett par nätter i det fria. Vi blir snabbt
varse om att man som husbilsägare alltid hälsar på varann när vi möts ute på
vägarna. Med plåtisar och husvagnar
är det lite mer sisådär med vinkandet,
men man kanske alltid gör något glad?
Att stanna till för kortare pauser vid
utflyktsmål kräver sin plats med bilen
och här känner vi att det är viktigt att
visa hänsyn mot övriga besökare så att
det finns plats för dem med -men visst
är det svårt att inte ta plats med ett sju
meter långt fordon.
Smygehamn
Första fricampar-natten strax utanför
Smygehamn parkerar vi vid havet och

Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm

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

VI HAR ÖPPET
9 APRIL – 4 OKTOBER 2020

Nära till
stad och bad

ÖPPET
Mån-tors 10-18
Fre 10-17 Lör 11-14
hansencaravan.se

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

HYMER CENTER by Hansen Caravan
Vallentunav. 401, Upplands Väsby

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

campout
®

Allt inom camping

REGENT
CAMPINGSTOL

COLIBRI
CAMPINGSTOL

495:-

645:-

BÄNK MED
FÖRVARING

895:-

MATTA FÖR
TÄLT & MARKIS

525:-

BORD
115 x 70 cm

895:-

TRAPPA

149:-

| Din resa börjar här
www.campout.se

Fortsätter på nästa sida...
49

Sommarspecial 2020

Husbil och

Husbil och

I samarbete med CampingSverige.se

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

Sommarspecial 2020

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

Filmtipset

Nya dynor till
ert fritidsfordon?
Din kompletta leverantör
av dynor, madrasser,
bäddmadrasser, överkast
och gardiner till husvagn,
husbil och hem.

Ur Varselklotet. TV-serie,
Amazon Prime Video.

Åbyvägen 14, 915 96 FLARKEN • Tel 0934-210 60
www.svenskadynor.se

Förbluffande
mänsklig
science fiction

KABE KLUBB SYD

Klubben för dig med Husvagn eller Husbil.

1 23 4 5
 Svenske konstnären Simon
Stålenhag har länge illustrerat
ett alternativt Sverige befolkat
av förunderlig teknik. När hans
konst blivit TV-serie är det en
lika förunderlig illustration av
människan.
Sluta inte läsa nu för att det
handlar om science fiction. För
är det någon gång du kan låta en
historia gripa tag i dig oavsett
genre så är det nu. Ur varselklotet eller Tales From the Loop är
nämligen en räcka udda avsnitt
om djupaste mänsklighet och
vår märkliga plats här på jorden.
Ur varselklotet utspelar sig i
en obestämd tid där låtar från
punkbandet The Misfits samexisterar med biovisningar av
Bergmans klassiker Sommaren
med Monica. Men det upplägget är inte det konstigaste för
samtidigt som världen tycks
översvämmas av Volvobilar från
1970-talet befolkas också verkligheten av en underlig teknik
som tycks förändra våra fysiska
– eller är det själsliga? – lagar.
Serien är uppbyggd i åtta episoder som tycks separerade från
varandra. Men små pusselbitar
här och där, människor som påverkar varandra och den evigt
närvarande Slingan varur tekniken kommer bildar snart ett
sammanhållande nät som skapar en osannolik enhet. Osannolik just för att det bevisar hur
en historia kan bli så mycket
mer än sina delar. Var för sig
kan avsnitten visst fungera som
utsökta kortfilmer, men tillsammans blir serien en sorglig betraktelse över vad det är att vara
människa, med allt vad det innebär av sorg, förgänglighet och
att existera. Det är just med ett
mått av overklighet som serien
kan belysa verkligheten med sådan precision. Ur varselklotet är
minst lika briljant som konsten
den skapades ur.
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Välkomna alla
som äger en
KABE husvagn
KABE husbil.

Frukost är trevligare i husbilen är på ett högljutt hotell.

får uppleva naturens krafter. Med vi
menar jag den enda vakna, mamman.
Genom storm, åska och byar på upp
till 18 m/s med långsida mot havet
snarkar övriga familjen genom natten.
Morgonen bjuder på en vacker utsikt
över Östersjön och vi bestämmer oss
för att stanna även andra natten på
samma plats. Med ihållande byar får
vi ingen möjlighet att fälla ut markisen och duka ute. Men vad gör det
med panoramautsikt genom framrutan och hela himlavalvet genom det
stora takfönstren?
Det enkla är ofta det roligaste - barnen vill mest kasta sten i havet och
tävla mot vågorna och senare cykla
en tur till glasskiosken i hamnen. Lite
sällskapsspel på kvällen räcker för att
de ska gå i däck. Vi höll nere förbrukningen av ström när vi stod still genom att redan ha fulladdade telefoner
och annat. Bilen upprätthöll kapaciteten bra med de solceller som fanns
på taket och laddningen när vi körde.
Vi kom aldrig under 75 % av kapaciteten. Att vara ny för både bilen och
husbilslivet gör ju att man nervöst läser av ström och vatten ofta, men det
var goda marginaler och aldrig något
problem. Toaletten tömde vi en gång
under resans gång för att inte riskera
att stå med full avfallstank och barn i
nöd.

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

Begagnade bil, husbil- och
husvagnsdelar i stor sortering.
Märkesdemontering och husbiloch husvagnsdemontering.
Stort urval av inlösta husvagnar
och husbilar via försäkringsbolag,
samt 1000-tals husvagnsoch husbilsdelar på vårt lager.

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

Hur man blir medlem? Se på hemsidan.

Tittut! Sova i husbil är mysigt.

www.kabeklubbsyd.se

Hjalmar njuter av skånskt strandliv.
OM RESENÄRERNA
Familjen Östergren bestående av Sigrid
och Fredrik med barnen Iris och Hjalmar,
3 och 5 år, miniatyrbullterriern Ebbot.
Provar husbil för första gången. Restid
4 dagar, 3 nätter varav 2 fricampande.
Husbilen var en Adria Coral Supreme 670
DL 2019.

Ebbot diggar också husbilslivet.

Gropahålet
Hemvägen fick leda oss på andra vägar över den skånska slätten tillbaka
upp mot Åhus igen. Vi vet sedan tidigare att det finns ett fantastiskt hundbad vid Gropahålets naturreservat.
Bakom sanddynerna och i tallskogen
fick vi äntligen lä och chans att ta lite
fika under markisen innan vi, efter
en dag på stranden, begav oss hemåt
igen.
Sammanfattningsvis är vi helsålda
på husbilslivet! Med så pass små barn
som vi har nu samsov vi i den lång-

Jonas Rosenqvist
Fortsätter på nästa sida...
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Vackra vyer på Stora Norregatan i Simrishamn.
51

Husbil och

Sommarspecial 2020

I samarbete med CampingSverige.se

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

Tillbehör vi inte
vill vara utan:
HOPFÄLLBAR TRANSPORTKÄRRA från Wecamp – en av de
mest använda sakerna vi hade
med oss! Så enkelt att ta med
oss allt vad vi behöver för utflykter utan bilen.

ADAPTER TILL
STRÖMSLADDEN – Shucko eller
CEE på ställplatsen? Chansa
inte, ha med en adapter.
E10-100A Schuko till CEE
E 10-100B CEE
till Schuko

PRESSKANNA! Snabbt är koffeinintaget räddat med en gryta
vatten och presskannan. Den här
lilla smidiga kannan från Bodum
rymmer två koppar & är dessutom i plast så den passar bra
till campinglivet.
T99-268A Bodum Kaffepress
Chambord, 0,35 liter
T99-269D Bodum Pavina Outdoor, glas med Isolerande dubbelvägg. Perfekta för både varm
och kall dryck.
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PIZZA

GOTT TILL KAFFET

Omniaform med
hål för varmluft

LAGA LASAGNE

GODA
GRATÄNGER

Skålformad
underdel

BAKA MATBRÖD

Kan användas på alla
spisar utom induktion

Det enkla är oftast det roligaste.
Barnen uppskattar skogspromenader.

Text och foto: Sigrid Östergren

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.
Lock med
ventilationshål

Vill man vara riktigt nära naturen är fricamping det bästa alternativet.

bäddade dubbelsängen bak i bilen och
nyttjade aldrig möjligheten att bädda
upp soffan fram. Skulle vi köpa en
egen skulle vi sannolikt välja en med
sovloft fram så att vi kan ha den ett
par år. Adrian som vi lånade är väl tilltagen i storlek med soffor, ett bra kök
och badrum med separata dusch- och
toaletthytter. Adderar man mycket inomhustid under regniga dagar och en
hund som vill ha lite golvyta (detta är
en lögn, han låg i sängen och snarkade
så fort vi stod still) så är det ganska
skönt med det där extra utrymmet.
Husbilslivet är verkligen mysigt,
lätt och lika bekvämt som hemma. Du
väljer ju själv hur utrustad du vill vara
med både bilens egenskaper och tillbehör. Vi hade förmånen att bilen var
fullutrustad med tillbehör och husgeråd från Kama Fritid som gjorde hela
upplevelsen mycket trivsam. Det är
fantastiskt skönt att kunna råda sig
helt själv och ändå vara ute på resande
fot. Allt är ju med!

UGN PÅ SPISEN

Det är skönt med en tupplur…

Är man en Camping Kid så ska det
synas på utrustningen.

En dag på stranden.

Panoramautsikt genom framrutan
och hela himlavalvet genom det stora
takfönstren.

Ebbot vill vara med överallt.

PROJEKTOR PICZO – streama
direkt från din telefon. StorbildsTV direkt på bilens utsida eller
på en projektorduk. Så himla
smidigt och du har ett par timmars speltid med det inbyggda
batteriet så det funkar bra även
vid fricamping. Den här måste
vi bara ha hemma med, perfekt
att se allsvenskan på uteplatsen
i sommar.
T55-96B Piczo Projektor Iris Plus
T55-97B 40” Projekttorduk
T55-98A Piczo bordsstativ med
inbyggt batteri som kan ladda
telefon, projektor m.m.

VÄRM BAGUETTER

TOAKEM OCH
ANPASSAT PAPPER
neutraliserar lukt från
toaletten och förenklar tömning.
K09-99A Thetford
Aqua Soft Toalettpapper
K99-73 Thetford Aqua Kem
Blue sachets 15 portionspåsar,
praktiska portionspåsar med
torrkem.

För mer information: www.omniasweden.com

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.
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Underhållning
hela veckan lång
First Camp laddar för en
upplevelserik sommar i Sverige. Amanda Unger, Brand
& Marketing Manager, berättar om ett späckat underhållningsprogram 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 destinationer 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 destinationer och satsa mer digitalt för att ta
gästupplevelsen till en ny nivå.
Späckat program
Till årets sommar har First Camp utarbetat ett späckat underhållnings-

program för vuxna och barn. Det
handlar om allt från barnklubb, träning och kvällsshower.
– På 23 av våra nära 40 destinationer kan gästerna starta dagen med ett
härligt träningspass utomhus för att
sedan följa med barnen på en spännande skattjakt och runda av dagen
med härlig kvällsunderhållning, berättar Amanda Unger.

 Den som är intresserad av en Hobby
husvagn och vill sticka ut från mängden 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, superfint 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.

säger Håkan Jägmar, försäljningschef
Hobby Sverige.
Mover ingår
Vidare ingår även movern Reich Easydriver pro 1.8, som underlättar fickparkering, samt styrsystemet Hobby
Connect som fjärrstyr funktioner som
t ex belysning och temperatur. Modellen finns i begränsad upplaga.

Antisladd
Planlösningen är helt ny och passar
perfekt till fricampare och till par som
reser mycket. Hobby 460 SL Tumbo
Edition är specialutrustad med tillvalsprodukter 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,

Fritt att delta
Aktiviteterna anordnas vecka 27-32.
Yoga och cirkelträning sker tisdagtorsdag. Barnklubben, som bjuder på
allt från sandslottstävlingar till skattjakter, har öppet sex dagar i veckan
medan scenshowerna med livesång
och musikquiz kan avnjutas fyra dagar 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 information ges löpande på First Camps hemsida där alla destinationer som har
aktiviteterna även listas.

Klimatkompenserat toalettpapper
Svenska tillbehörsföretaget Campout har tagit fram branschens
första miljökompenserade toalettpapper för mobilt campingliv.

Uppblåsbart
vindskydd
 Från Proplus kommer ett nytt uppblåsbart 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.
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 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 enkelt 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 kartonginsamling. Ett prisvärt och miljökompenserat alternativ till
övriga inplastade varianter på marknaden. Varje förpackning
innehåller fyra rullar med dubbla lager och 250 ark.

Sommarspecial 2020

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

Unik Hobbymodell
i begränsad upplaga
Liten, men fullutrustad. Hobby 460 SL Tumbo Edition är
en unik husvagn med bland
annat exklusiv exteriör design i champagne.
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Sistaårsstudenterna vid Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg.

Uppdrag: Locka nya målgrupper
Under hösten 2019 genomfördes ett samarbetsprojekt
mellan SCR Svensk Camping
och Högskolan för Design
och Konsthantverk (HDK) i
Göteborg. HDK valde camping som tema för sistaårsstudenternas projektarbete.
 Det är tredje gången SCR Svensk
Camping samarbetar med HDK.
– Det är alltid spännande att samarbeta med utbildningsvärlden och med
HDK blir det
extra intressant
eftersom vi får
inspel kring just
design, marknadsföring och
konsumentkoncept. Studenterna har gjort
ett fantastiskt
jobb och det
finns flera deMartin Juhos, mark- taljer i deras
nads- och försäljarbete som jag
ningschef på SCR
tror vi kommer
Svensk Camping.
att få se dyka
upp framöver,
säger Martin Juhos, marknads- och
försäljningschef på SCR Svensk Camping.
Identitet och marknad
I projektet har identitet och marknad
stått i fokus och syftet har varit att
locka nya målgrupper som normalt
inte brukar välja camping som semesteralternativ.
– Utmaningen har varit att hitta
trender och värden som tilltalar dessa
målgrupper och sedan visualisera sina
idéer, säger Karl-Johan Ekeroth, adjunkt i design på HDK och handledare
för projektet tillsammans med Samantha Hookway.

PROJEKTGRUPPERNAS ARBETEN:

HAJK En tjänst för uthyrning och
inspiration för erfarna vildmarkscampare och nybörjare. Projektet
fokuserar på tre delar: ett bokningssystem via en app, en guidebok, och
förvaringspåsar för att organisera
utrustningen.

2KVM Projektet är en romantisering av den offentliga toaletten och riktar sig
till personer som inte ser camping som en tilltalande semesterform. En app ger
tillgång till exklusiva toaletter. Dörren låses upp med en personlig QR kod, men
kan även öppnas via ett fysiskt kort.

BIVACKERA Vill göra steget att tälta enklare genom att erbjuda plattformar
redo att slå upp tält på. En enkel och miljömedveten fordonsfri camping. Plattformarna gör det möjligt att campa på platser där det tidigare inte varit möjligt.

TÄLT Tält med nyskapande design.
Syftet är att locka en ny målgrupp av
unga vuxna att intressera sig för camping genom att få dem att identifiera
sig med campingkulturen.

HOJ Koncept som kretsar kring cykeln
och dess potential som alternativt
transportmedel. Gruppen har byggt
upp en camping med cykeln som central del, med tillhörande grafisk profil
och bokningssystem samlat i en app.
55
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Med hjälp av dina
två startpjäser ska du
bygga ut ett underjordiskt skyddsrum och
samtidigt besegra ett
gäng faror som radioaktiva skorpioner och nedsläckta rum. Den som är
gladast på slutet vinner.
Den som spelat Fallout Shelter på dator eller mobil
känner snabbt igen sig – förutom det märkliga tilltaget att det inte medföljer regler för solospel. Det
är ett förvånande utsökt spel man får i den lilla plåtasken. Snygga komponenter och enkla regler gör att
det här absolut går att spela med yngre än rekommenderade 14 år.

Sommaren 2020 kommer vi umgås
mer med färre. Sällskapsspelen fyller
här sin allra bästa funktion och här
bjuder vi på tips på spel du kan spela
med allt från stora grupper till faktiskt
helt ensam. Trevlig spelsommar!

Har du någonsin funderat
över hur det skulle vara
att spela poker med ett gemensamt mål att hitta den
nionde planeten? Inte? Det
var ju tur att någon annan
gjorde det för det här sticktagarspelet som drivs framåt av femtio uppdrag är
inte bara enkelt att begripa, det är också ett enormt
spännande sätt att uppleva en historia. Ett givet familjespel för den lite äldre familjen som är någorlunda bekväm med engelska.

Pandemic
Hot Zone:
North America

Numera klassiska tillsammansspelet Pandemic finns i
en rad varianter och den här
senaste är en slimmad version
där ni gemensamt ska bota
tre smittor i Nordamerika. Spelmekaniken är densamma och därmed lika enkel som genial för att göra
spelet mer och mer intensivt. Har du redan originalspelet men vill ha en reseversion som är snabbare att
spela så slå till. Alla andra slår till ändå. Pandemic är
som vår tids Monopol, fast roligare.

Rolit

2–5 spelare, från 8 år
Kärnan
Betyg: 1 2 3 4 5

Alfapet bring-a-long
2 spelare, från 7 år
Alga
Betyg: 1 2 3 4 5

Ett litet Alfapet i retrodoftande
stil man kan plocka med sig i
fickan är såklart drömmen för
ordspelsfanatiker. Och en här
versionen är fin och smidig, även om jag kanske önskade lite mer rejäla bokstavsbrickor. Till skillnad
från storalfapet finns här inte samma interaktion
mellan spelarna men att försöka få ut så många ord
som möjligt på sin sida är utmanande nog. Kul och
enkel variant av en självklar klassiker!

Gudasaga –
ett asbehändigt
rollspel

2–4 spelare, från 8 år
Asmodee
Betyg: 12345

You and I

När vi ändå håller på att ta
stick så är You and I av det
mer traditionella slaget
jämfört med The Crew.
För den skull inte alls oävet. Här är det färger på
kortens hjärtan som styr
spelet och de hjärtan du samlar kan sedan på olika
sätt bytas in mot poäng. Med det så blir också You
and I oväntat taktiskt vilket ger spelet en fräsch
känsla. Snyggt och enkelt spel perfekt för samvaro
mellan generationerna. Tyvärr är jag dock lite besviken på de plottriga små hjärtbrickorna som gärna
hade fått vara lite mer rejäla än konfetti.

2–4 spelare, från 7 år
Asmodee
Betyg: 1234 5

Rolit är en variant på
klassiska Othello fast
för fyra spelare. Reglerna är således enkla men själva taktiken oändligt
variationsrik. Tyvärr känns utförandet lite plottrigt.
Speciellt som spelplanen kommer i två delar och allt
känns krångligt att plocka ihop. Men för dom som
gillar den här typen av abstrakta spel kan spelplanen
lätt stå framme för ett snabbt parti.

Second Chance
1–6 spelare, från 8 år
Brädspel.se
Betyg: 12345

De enklaste spelen är
ibland de bästa. Något som
spelmarknaden tagit fasta
på med den senaste trenden ”slå och rita”. Ungefär
som Yatzy fast med andra
mål. Second Chance är en
enkel variant som snabbt blir beroendeframkallande.
Du drar två kort och väljer av dem en tetrisformad
figur som du ritar upp på ditt ark. Kan du inte fylla
i någon får du en nagelbitande andra chans. Målet
är att fylla så många rutor som möjligt innan spelets
slut. Strategiskt tänkarspel du också kan spela med
bara dig själv. Spelas med fördel med färgpennor.

OM JONAS ROSENQVIST: Under några år en av paneldeltagarna i Go´Kväll, SVT om fredagarna
och har arbetat i över 20 år med att leverera texter till bland andra Total Film, Moviezine, Folkbladet Västerbotten och Nöjesmagasinet City. Jag skriver i allmänhet om all slags kultur eller
nöje och synnerhet om film. Jag är disputerad etnolog och avhandlingen "Skräckskönt" som
handlar om skräckfilm och medieanvändning utkom på bokförlaget H:ström Text & Kultur 2006.
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2–4 spelare, från 14 år
Asmodee
Betyg: 1 2345

Av Jonas Rosenqvist

3–5 spelare, från 10 år
Brädspel.se
Betyg: 1 2 3 4 5

Sommarspecial 2020

Fallout Shelter the Board Game

FRÅN KLASSIKER
TILL RADIOAKTIVA
SKORPIONER

The Crew

I samarbete med CampingSverige.se

3+ spelare, från ca 12 år
Bläckfisk förlag
Betyg: 12345

Ett rollspel letar sig in i
årets sommartest. Gudasagahär är så pass enkelt
att det fungerar super
som introduktion till
rollspelandet. Det är helt
enkelt ett upplägg där ni
berättar fram sagor ur den nordiska mytologin. Här
finns allt för att skapa karaktärer och hitta bra idéer
för historier. Äventyr som räcker lika långt som er
fantasi. För att göra det extra behändigt finns de två
äventyren Äppelröta och De förlorade enhärjarna
färdiga i boken. Nu är det upp till er att fylla i detaljerna!

Emil i
Lönneberga:
Äggjakten

2–4 spelare, från 4 år
Kärnan
Betyg: 1234 5

Klassiskt barnspelupplägg där deltagarna ska
gå runt en spelplan och
samla in höns. När alla
höns är inne går segern
till den spelare vars höns
har flest ägg på baksidan. Enkelt upplägg gör att
ganska små kan vara med och spela och den trätärningen med en förtjusande griseknoen på förhöjer
spelkänslan. Eftersom att allt bygger på slump är det
bara att börja träna på att förlora. Faktiskt en viktigare lärdom än vad man ofta tror.

Dömd

2+ spelare, från 15 år
Nicotext
Betyg: 1 2345

Spel för vuxna som
går ut på att peka ut
den som passar in bäst
på vadhelst kortet säger pekas ut och får som ”belöning” behålla kortet.
Först till ett visst antal vinner, eller förlorar kanske?
I kölvattnet av Cards Against Humanity har vuxenspel med hög snuskfaktor blivit populärt. Det här
håller godkänd nivå och kan absolut förhöja stämningen på partyt men fungerar nog ändå bäst för
ungdomar som kan få skrattet i halsen av en oväntat
plump sexfråga. För snuskigt blir det.

I Macken spelar Per Fritzell husvagnsägaren Milton som tar hustrun Eivor (Kerstin Granlund) och barnen på campingsemester.

Historien bakom landsplågan
Nämn ordet husvagn och sannolikheten är mycket hög att någon börjar sjunga
”Man ska ha husvagn”. Kompositören Claes Eriksson är förvånad över låtens genomslagskraft.
– Det är inte klokt att den blivit så populär. Men samtidigt jättekul.
 TV-serien Macken blev Galenskatill sitt fritidsintresse. Fast det skrevs
parna och After Shaves stora genominte med den avsikten, tvärtom.
brott. Serien sändes i sex avsnitt un– Den är skriven som en parodi med
der 1986 och blev oerhört folkkär. I
satiriska inslag, säger Claes.
det fjärde avsnittet framförs en sketch
Bakgrunden är en semesterresa
som blivit en klassiker och inkludesom Claes och hans familj gjorde år
rar humorgruppens
1979. Hans dåvaranmesta kända låt.
de svåger hade hus”Jag har försökt att vagn och övertalade
– Det tog fem minuter att komponera
Claes att hyra en
sjunga den själv,
”Husvagn”, det var
egen vagn och följa
en sån där låt som
den är svårsjungen.” med till Öland.
redan var färdigskri– Vi var där i tio
ven, det gällde bara
dagar och det var
att hitta den, berättar Claes Eriksson.
fruktansvärt tråkigt! När jag kom hem
Den drygt två och en halv minuter
skrev jag låten i ren aversion. Texten
långa låten har bitit sig fast och leblev ändå nästan för snäll, jag kunde ha
ver idag sitt eget liv. Nästan alla känvarit ännu elakare, tycker Claes idag.
ner till den, kan relatera till den och
Han har inte campat sedan dess.
sjunga med i delar av den 359 ord
långa texten.
– Fast på mitt 50-årskalas hade jag
fem husvagnar uppställda på tomten
– I tv-serien är det ju Per som sjunger. Jag har försökt att sjunga den själv,
som gästerna kunde bo i. Det var uppden är svårsjungen. Väldigt ordrik,
skattat, säger Claes.
framför allt i breaket, säger Claes.
Hans bästa minnen av camping är
från barndomen då familjen tältade i
Råå utanför Helsingborg.
Parodi
– Vi var där på somrarna mellan
Många campare har tagit låten till sina
hjärtan och spelar den som hyllning
1962 och 1966. 1965 köpte pappa ett

Las Palmas, den finaste modellen med
två förtält från ABC-fabriken i Kungälv. Tältet finns fortfarande kvar, min
dotter använde det för inte så länge
sedan, berättar Claes.
Sålde platina
I tv-serien framförs Husvagn av en familj i matchande Adidas-overaller, till
och med taxen har en. Texten sjungs
av pappan, som verkar timid och mild,
men det märks att det är han som är
husvagnsentusiasten i familjen och
den som bestämmer.
– Resten av familjen ser mest lidande ut och mammans sånginsats är
väldigt andefattig. Parodin förstärks
av låtens countryvibbar, en musikstil
jag inte heller gillar, förklarar Claes.
Musiken från Macken hamnade på
en lp-skiva som sålde både guld och
platina.
– Det firade vi på krogen tillsammans med de artister som medverkade på låtarna, bland andra Björn Skifs,
Lill Lindfors, Lasse Lönndahl och Susanne Alfvengren. Det var en trevlig
kväll, minns Claes.
Soundtracket finns idag på Spotify

där Husvagn är mest spelad, över tre
miljoner gånger.
Ny föreställning
Macken blev film år 1990 och sattes
2016 upp som teaterföreställning, en
riktig långkörare som spelades över
150 gånger. Det var just Husvagn som
drog ner mest jubel från publiken.
– På vissa föreställningar rådde det
rena maranatastämning under den låten. Inte klokt, men jätteroligt ändå,
tycker Claes.
Under året har han varit aktuell
med föreställningen ”Vardagsmat”
på Lorensbergsteatern. Showen är en
blandning av nytt och gammalt och
lever upp till sitt namn då den endast
spelas på vardagar.
– Vi ville undersöka om man skrattar man lika mycket på tisdag som på
lördag, säger Claes underfundigt.
”Vardagsmat” hade premiär i höstas
och blev så populär att extraföreställningar sattes in under mars och april.
Text: Daniel Andersson
Foto: Jan Ellsinger, Kulturtuben
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Enkel och gott med kyckling

L

unchdags! När solen strålar, badvattnet är varmt och semesterlunken infunnit sig, ja det är kanske inte just då man vill lägga
en massa energi på att fixa till lunch. Men hur det än är så blir
man hungrig och mat måste man ha. Och visst är det enkelt och
gott med en skål fil med bär och en smörgås men ibland vill man ha något
lite mer mättande. Då brukar jag ta till grillad kyckling. Antingen kyckling jag själv grillat eller kanske några filéer som blivit över från en middag. Eller så köper jag en grillad kyckling i butiken, tar i sär köttet, lägger

Sommarspecial 2020

I samarbete med CampingSverige.se

Gårdsbutiken –
sommarresans höjdpunkt
I Sverige finns det över 1000
gårdsbutiker och dessutom
många gårdar som kanske
inte har en regelrätt butik
utan satsar på självbetjäning
och självplock. Detta tycker
jag är bland det roligaste
under sommarens resor. Att
låta resan gå dit det finns
en gård som säljer sina
produkter. Att få testa deras
egna förädlade produkter
likväl som färska grönsaker,
ägg, kött och annat.

i påsar och fryser in. Perfekt att ta fram just den där soliga dagen när man
minst av allt vill laga mat!
Här kommer tips på tre recept med kyckling. När jag testlagade recepten
använde jag den rökta kycklingen från Denningarum och hård getost
från Glada Geten.
Sanna Ohlander, matkreatör & matinspiratör

Foto: Torbjörn Lagerwall

Njutningen av att laga till en måltid
med råvaror som någon annan lagt
både tid och kärlek på. Sen kan jag
inte sticka under stol med att det är
enklare att laga god mat med riktigt
bra råvaror. Allt smakar mer och behöver mindre tillagning, vilket passar perfekt när man står i ett litet
kök i en husbil eller husvagn.
Inför detta matreportage besökte
vi två gårdsbutiker. Denningarums
gård, med en lång historik av grönsaker, höns, ägg och rökt kyckling,
driver idag en restaurang och har
en gårdsbutik med produkter från
närliggande producenter. Den andra
Glada Getens gårdsmejeri, har i normala fall butik med servering men

har i dessa tider i stället självbetjäning med fika och försäljning av ostar och andra förädlade produkter.
Två helt olika gårdar, men med samma grundtanke. Att få dela med sig
av det de brinner för!
I sommar är det jag som kommer
att besöka så många gårdsbutiker
det går både för att få njuta av allt
det goda och för att stödja det lokala
hantverket!
Sanna Ohlander,
matkreatör och matinspiratör.

FEM TIPS TILL SOMMARENS BURGARE

Matig
kycklingsmörgås
4 portioner
ca 15 minuter
INGREDIENSER
8 skivor bröd
2 grillade kycklingfiléer
100 g fetaost
1/2 knippe vårlök
Gurka
Blandad sallad
Ärtskott eller groddar
GRÖN DRESSING
2 dl majonnäs
2 dl färska örter (t ex basilika,
oregano eller timjan)
2 vitlöksklyftor
1 krm salt
Nymald svartpeppar

58

GÖR SÅ HÄR:
w Börja med majonnäsen. Finhacka
örterna, blanda med pressad vitlök
och majonnäs. Har du en stavmixer
kan du använda den. Smaka av med
salt och peppar.
w Rosta brödet lätt i torr panna eller
över en grill. Dela kycklingen i mindre bitar. Skiva fetaosten tunt. Finhacka vårlöken. Skiva gurkan.
w Bred dressing på brödskivorna.
Toppa med sallad, kyckling, fetaost,
gurka och vårlök. Avsluta med ärtskott och en brödskiva som lock.
Ät direkt eller packa in i papper och ta
med ut på picknick!

Kyckling med
mozzarellasallad
4 portioner
ca 15 minuter
INGREDIENSER
1 grillad kyckling
200 gr vaxbönor
200 gr småtomater
100 gr ruccola
250 gr mozzarella
Oliv- eller rapsolja
Salt
Nymald svartpeppar

GÖR SÅ HÄR:
w Koka vaxbönorna.
w Dela småtomaterna på hälften.
Dela mozzarellan i mindre bitar.
w Lägg ut ruccola på ett stort fat.
Fördela ut kycklingkött, småtomater,
mozzarella och vaxbönor. Ringla över
lite olja. Salta och peppra.
Servera salladen med ett gott bröd. Det
är gott att rosta nötter och toppa salladen
med!

Tortillabröd med
kyckling och linssallad
4 portioner
ca 20 minuter
INGREDIENSER
1 grillad kyckling
8 tortillabröd
1 frp färdigkokta gröna linser
1/2 gurka
1 rödlök
1 röd paprika
2 msk små kapris
1 vitlöksklyfta
1 dl färsk basilika eller
1 msk torkad
3 msk oliv- eller rapsolja
1 citron
1 krm salt
Nymald svartpeppar
Machésallad

GÖR SÅ HÄR:
w Skölj linserna och häll upp i en
skål. Skär gurka och paprika i små bitar. Blanda gurka, paprika och kapris
med linserna. Skiva rödlöken tunt.
w Gör en dressing på pressad vitlök,
basilika, saft från 1/2 citron och olja.
Smaka av med salt och peppar. Blanda med linssalladen.
w Rosta tortillabröden i torr stekpanna eller över en grill tills de får
lite färg.
Servera tortillabröden med linssallad,
sallad och kyckling. Pressa över lite citron
vid servering.

KLASSISK DRESSING – Vad är väl en burgare utan dressing? Men skippa den färdigköpta
och gör egen. En klassiker är varianten med
majonäs, crème fraîche, bostongurka och chilisås. Funkar i alla lägen! Eller testa majonäs
blandat med sriracha!
COLE SLAW – En burgare handlar om olika
texturer och smaker som passar ihop. En
vanlig grönsallad kan räcka till en klassisk
burgare, men jisses vad gott det blir med en
riktigt saftig cole slaw. Den traditionella görs
med vitkål och morötter. Men testa dig fram
med rivet äpple, tunt skivad rödlök, strimlad
grönkål eller annan kål. Det viktigaste är att
du sedan gör en god saftig dressing (majonäs, créme fraiche, dijon senap)
som du arbetar in i de strimlade grönsakerna. Använd gärna händerna och
arbeta in dressingen ordentligt. Låt sedan stå en stund innan servering.
MANGORAJA TILL KYCKLING – Kyckling och mango passar otroligt
bra ihop! Mangoraja är lätt att slänga själv. Blanda lika delar majonäs,
gräddfil och mango chutney. Krydda med curry och om du har, lite gurkmeja. Smaka av med salt och peppar. Toppa gärna kycklingburgaren med
färsk mango också!
SNABBPICKLAD RÖDLÖK – Ingen burgare utan picklad rödlök! Men
vem har med sig ättika på semestern? Denna variant tar två minuter att
göra. Blanda 1/2 dl oliv- eller rapsolja med 2 msk vinäger och 1 msk honung.
Smaka av med salt och peppar. Skiva två rödlökar och lägg ner. Låt stå tills
middagen är färdig. Servera!
VEGETARISK BURGARE – Grillad portabello eller halloumi är supergott
och fungerar finfint med alla de vanliga tillbehören. Sist men inte minst
vill jag slå ett slag för aubergine- och squashburgare. Grilla tjocka skivor av
grönsakerna och servera med hummus och picklad rödlök i hamburgerbröd.
59

Husbil och

Sommarspecial 2020

Husbil och

I samarbete med CampingSverige.se

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

I samarbete med CampingSverige.se

Sommarspecial 2020

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

PUSSEL

Det är en bit för mycket för att få ihop en kopia av affärsmannen,
Vilken?

OLIKHETER

Mumins

Det är 17 saker som skiljer mellan dessa
två teckningar. Vilka är det?

Copyright ©1999 Moomin Characters / Bulls / Toto Prod.

LABYRINTEN

Myran Nina måste samla
daggdroppar. Kan du hjälpa
henne att komma till rosen?

PRICK TILL PRICK

Vad ska denna bild föreställa?
Rita från prick till prick mellan
siffrorna 1 till 34 så får du se!

lösningar :

PUSSEL: H.

©Disney/Distributed by Bulls

poängjAKTEn

5

4

3

2

1

Världsrekorden på lång bana har
italienskan federica Pellegrini och
tysken Paul Biedermann.

Dessa världsrekord lyder på
1:52,98 respektive 1:42,00.

sverige har genom åren
skrapat ihop tre os-silver i grenen:
sarah sjöström 2016 och anders
Holmertz 1988 och 1992.

Vid senaste Vm tog sarah
sjöström brons på distansen,
som är den längsta hon normalt
simmar.

Det handlar om frisim. Distansen är
den tredje längsta av de fem som
ingår i os-programmet.

Den här låten släpptes 10 maj förra
året, som uppföljare till artistens
debutsingel Johnny run away.

Låten låg etta på sverigetopplistan
i totalt nio veckor andra halvåret
2019.

ur texten: ”i said oh my God i see
you walking by”.

Hon som sjunger heter egentligen
toni Watson …

… men kallar sig tones and i som
artist. mer ur texten: ”Just like a
monkey i’ve been dancing my
whole life”.

Detta förnamn har Öqvist, f d
landslagsanfallare i fotboll som
sköt Sverige till VM-final 2003.

amerikanskan Baker, som gjorde
succé som sångerska och dansös i
tjugotalets Paris, hade också detta
förnamn.

Likadant heter skådespelerskan
Bornebusch, känd bl a för rollen
som mickan i tv-serien solsidan.

Ännu en med detta namn var
nilsson, sångerska i ainbusk
singers och huvudrollsinnehavare
i filmen Adam & Eva.

Det finns en sång om en person
med detta förnamn: hon sitter
på havets botten och trampar
symaskin.

född 1942. romandebuterade
1966 med en bok vars titel i svensk
översättning blir ”Bålgetingarna”.

tidiga verk som översattes till
svenska är Dörrknackaren och
Målvaktens skräck vid straffspark.

Hans mors självmord har gett
tydligt avtryck i hans litterära
produktion, t ex i Berättelse om ett
liv.

Hans politiska ställningstaganden
har genom åren lett till kontroverser.

inte minst gällde det när denne
österrikare tilldelades nobelpriset i
litteratur 2019.

Inträffade 30 januari 1948, samma
dag som vinter-os invigdes i sankt
moritz.

en av huvudpersonerna vid
händelsen hette nathuram Godse.

Han begick ett mord och
avrättades året därpå.

Mordoffret var 78 år och en
mycket beundrad person.

nelson mandela är en bland
många, många som inspirerats
av den mördade indiske frihetskämpen.

En konstnär

föddes i Paris 1859, dog 1891 i
samma stad. På nationalmuseum i
Stockholm finns hans målning
Bron vid Bineau.

en av neoimpressionismens
förgrundsfigurer.

några av hans verk: Badarna i
asnières, can-can, modellerna.

stod för ett måleri som var
intresserat av optik som
vetenskap, den så kallade
pointillismen.

Gjorde 1886 konstskandal med sin
av punkter uppbyggda tavla en
söndagseftermiddag på Île de la
Grande Jatte.

astronomi

Dess två månar heter Phobos och
Deimos.

Den är solsystemets näst minsta
planet.

Detta är den fjärde planeten från
solen räknat.

Planeten har fått namn efter den
romerske krigsguden.

Många har undrat om det finns liv
på den röda planeten.

född 1956 i Dalhem. utbildad på
teaterhögskolan i stockholm.

filmdebuterade 1980 i Barnens ö.
2013 sågs hon i rollen som Gunilla
måberg i Wallander – försvunnen.

fick karamelodiktstipendiet 2008
och utsågs samma år till årets
kvinnliga komiker på stand upgalan.

Har setts i Parlamentet i tV4. Var
en del av r.e.a.-gänget. Har också
varit programledare för egna tvprogram.

Gotländska som egentligen heter
Barbro.

Ligger vid Hanfloden, vilket
stadens kinesiska namn antyder:
Hànchéng.

Kommer man med flyg från
utlandet till denna stad landar man
på någon av flygplatserna Gimpo
och incheon.

en jättestad med drygt 10
miljoner invånare. Är en del av en
av världens största storstadsregioner.

stadens invånare led svårt under
inbördeskriget som började 1950.

Huvudstad i det södra av de båda
länderna som uppstod som en
följd av detta krig. Huvudstad i norr
är Pyongyang.

Sport
En gren i simning

Musik
En låt

Namn
Ett förnamn

Litteratur
En författare

Historia
En händelse

Konst

En himlakropp

Film & tv
En skådespelare
mm

Geografi
En stad

Svar: 200 m frisim, Dance monkey, Josefine, Peter HanDke (5: Die Hornissen), morDet På maHatma GanDHi, GeorGes seurat, mars, BaBBen Larsson, seouL
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Härliga Ystad

SOMMARKRYSS
KRÅKYTAN
FÅGEL
FIRAR
REST I
MAN I
KOPPAR AUGUSTI

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

sandskogenscamping.se

ERFAREN
ÅKER
HISS

MATTA
BAGAROFTA
NA
PÅ
FRANSKA

DE SMÅ
DEN HAR
DJUREN ÅKERMAN I
JORDEN MOBILEN
PÅ
CIRKUS

Dags för husvagnssemestern!

Tel700411-192
70
Tel 0411-192
• www.ystadcamping.se

STRÅLADE
LÅNGHELGEN
GÅ PÅ
KNÄNA

Välkommen till

SERVERINGSKÄRL

HÅKAN,
VAD GÄLLER ORDEN
HÄR SÅ ÄR MILJÖN
TÄNKT SOM TYP EN
PARK ELLER STRAND
DÄR ÅTMINSTONE
3 MUSIKGRUPPER
FINNS MED.
TILL EXEMPEL
HÅRDROCK, COUNTRY
OCH BLECKBLÅS ELLER
STRÅKAR.
MEN DU KAN
FÖRSTÅS VÄLJA ORD
LITE HUR SOM HELST
SÅ ATT DET BLIR
LITE SKRUVAT
I BILDEN. BARA DE
ÄR TECKNINGSBARA,
MEN DET BRUKAR
JAG STÄMMA AV MED
ILLUSTRATÖREN SNARAST
MÖJLIGT.

KALIUM
DRAR
SIG
GÄRNA

ANVÄNDA
FÖR
MYCKET

KAPITALET
TORKLÅDA
FÖR
FRUKT

HÄLSNING

GUD MED
FLÖJT
SAGOTANT
SMÖRDEG MED
FYLLNING

Tel 044-52188, 0706-562272
reception@ivo-camping.nu
www.ivo-camping.nu

EFTER
GENREP

SKALAS
TILL RÖRA

MULLRAR PÅ
SICILIEN

PASCAL

KAN
SPETSAR
HOTFULLT

LOPP
ÖPPNAS
I
FÖR
BACKEN FLÖDE

Ärkebiskopens väg 10, 290 34 Fjälkinge

FÖLMOR

SKREV
SIN
LILLA
RÖDA
TYSTANDE UPPMANING

är
året runt.

SKÄR

DUK PÅ
STÅNG

LÅTER
POSITIVT

belägen på den natursköna
Ivön som ligger strax
Campingen nordost om Kristianstad.
öppen

SNURRA
LAND I
PYRENEERNA

KLÄMMA

I FIRMANAMN
LJUDLÖS

TIDNINGSSTATISTIK

VIETNAM

IVÖ CAMPING

Upptäck

IOWA
BLAD
I
VATTEN

GÖR DET
I DÅLIG
TAND
SKOJARE

MELODI
DELAR
DAG MED
ASTRID
TÄVLING

FOTKNÖLAR
KNÅDA
LÅTA
SOM EN
MASSA

LIVLIGA

SOM EN
FJÄDER

ÄVEN
TRETTON
I NATUREN

GÅR MED
TIDEN
UPPHÖRA

• HUSBILSPRYLEN I NORDEN AB
• HUSVAGNS-CENTER I VALBO
• HUSVAGNSIMPORT FÖRSÄLJNING LULEÅ
• HUSVAGNSIMPORT FÖRSÄLJNING PITEÅ
• HUSVAGN-SVENSSON AB
• M-FRITID AB
• MJ FRITIDSCENTER I DALARNA
• NIBO CARAVAN AB
• TOMELILLA HUSVAGNAR AB
Grossist:

• Holiday Fridit AB

+46 (0) 171-447930 | info@autosol.se | www.dursolnordic.com

Sommarens äventyr
börjar hos oss!

TILLÄGG
TILL
PENSIONEN

RUTVERK

ANFALLARE

• Bilmäklarn i Skellefteå
• Bothnia Fritid i Boden
• CAMPEA FALKENBERG AB
• Caravanbutiken i Arboga AB
• CARAVANHALLEN I HANINGE AB
• DAGS HUSVAGNSCENTER AB
• FRITIDSCENTER I GÖTEBORG AB
• FRITIDSCENTER I TROLLHÄTTAN AB
• GH HUSVAGNAR AB
• GRANEC MASKIN AB
• HANINGE CAMPSERVICE AB
• HENRIKSSONS HUSVAGNAR AB
• HUSBILSPRYLEN I NORDEN AB
• HUSVAGNS-CENTER I VALBO
• HUSVAGNSIMPORT FÖRSÄLJNING LULEÅ
• HUSVAGNSIMPORT FÖRSÄLJNING PITEÅ

CampingSverige.se är Sveriges största
campingportal med allt inom camping!

CampingSverige.se
NÅGOT HJÄLPORGAANSPRÅKS- NISATION
LÖST

Återförsäljare:

CampingSverige.se

TRÅKIGA

YTMÅTT

TOPPRESULTAT i Minhusbils stora test!

Autosols kompletta utbud av förstklassiga husvagnsprodukter ﬁnns tillgänglig hos

VÅRMER
TÅR
LAG
SÄNDER
I
NORGE

MED
MUSIK
OCH
DANS

Telefon:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-post: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Skicka lösningen senast 31/8 till Mediapress AB, Box 195, 271 24 Ystad.
Märk kuvertet med ”Sommarkryss”. Lycka till!
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KLÄMDE
UR
SIG

LÖS KRYSSET OCH
VINN EN SYNERGY 50S

© Bulls

LYSER
ÖVER
OSS

Adress: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KÄFT

VILAR
KARAVANEN UT
VID

AKVARIEFISK

Namn: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

LEDER
ALLA
VÄGAR
TILL

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

ÄNGS
VI FINNS L
KUSTEN!
HELA VÄST

LAMPA + VINKYL + HÖGTALARE!

VÄRDE 2000 KR

Synergy är en serie LED-golvlampor med ett snyggt
och praktiskt inbyggt multifunktionsfack med plats
för bl.a. kylda drycker. Synergy skapar stämning på
uteplatsen genom sin belysning och inbyggda bluetoothhögtalare som kan streama musik. Synergy har
en elegant design med material av högsta kvalitet.
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DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR.
VÄLJ KLIMATSMART SEMESTER.

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

WWW.HOBBY-CARAVAN.SE

