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 SÅ HÄR GÖR DU
 RÄDDNING PÅ HAL IS
 FJÄLLKALASET

POESIDAGAR I DALSLAND

KLIMATSMART SEMESTER

UNIK HOBBYMODELL

HUSBILENS DAG
– FIRA DEN 28 MARS

MAN SKA HA HUSVAGN
CLAES ERIKSSON 

OM LANDSPLÅGAN

HUSBIL STOCKHOLM
NY MÄSSA I KISTA

TEMA
VINTERCAMPING

EXTRA BILAGA – 16 SIDOR TILLBEHÖR!



www.laika.it/se
Upplev Italiens bästa

TILLSAMMANS. TRIVSEL. KVALITÉT 

VÄLKOMMEN 
HEM.

WWW.CARADO.SE

Mot nya höjder
www.buerstner.com/se

MÄSTARKLASS 
UTAN KOMPROMISSER
WWW.HYMER.SE

EVENT 
HUSBILSTIPS 
INSPIRATION 

UPPLEVELSER 
HUSBILS-TV
NYHETER

Vinn en Husbilsvecka!
Prenumerera och ta chansen att vinna en Husbilsvecka! 

Inspiration och information 
för dig som älskar
livet på väg! 

VÄRDECHECK PÅ

 
INGÅR VID

   HUSVAGN**

500 €

*	 	Hobby	återbetalar	vinnaren	det	faktiska	försäljningspriset,	maximalt	20 000	Euro,	  
för	ett	Hobby-fordon	av	årsmodell	2020	inklusive	fabriksmonterade	specialtillbehör.	

**		 	Gäller	endast	för	leveransklara	husvagnar	av	2019	&	2020	års	modell.	
	 	Erbjudandena	gäller	från	2020-03-01	till	2020-04-30	hos	alla	deltagande	  

Hobby-återförsäljare.	Mer	information	finns	på	www.hobby-caravaning.de/sv BUILT FOR LIFE

VINN DIN HOBBY.*
EN SUPERCHANS!

Köp	din	nya	Hobby	under	vårfesten	och	med	lite	tur	får	du	dina	pengar	tillbaka.*

Dessutom	får	du	en	värdecheck	på	500	€	vid	köp	av	en	leveransklar 

	husvagn	från	den	aktuella	säsongen.**
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Med reservation för ev. 
tryckfel. Läsare som deltar  
i av tidningen anordnade 

tävlingar svarar själv  
för ev. vinstbeskattning.

ANSVARIG UTGIVARE:  
Daniel Andersson

TRYCK:
Pressgrannar 2020

MEDARBETARE:
Sanna Ohlander 

Torbjörn Lagerwall
Beata Hansson 
Christer Lundin

ANNONSER:
Christer Hellemarck

UTGIVARE:  
Tidningsförlaget 
Mediapress AB 

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

redaktion@mediapress.se
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www.campingsverige.se

facebook.com/campingsverige

När Ingemar Stenmark körde stannade Sverige. I skolan 
avbröts undervisningen och fröken rullade in en tjock-tv 

mitt i geografi-lektionen. Men jag missade allt. 

Jag var mycket idrottsintresserad som barn. Jag följde allt som 
hade med fotboll, tennis, ishockey, handboll, bordtennis och 
skidor att göra. När Wilander, Waldner och Wieslander spe-
lade satt jag klistrad vid tv-apparaten. 

Född i Simrishamn på Österlen borde jag rimligen haft lo-
kala förebilder, men av någon märklig anledning höll jag på 
IFK Göteborg och Manchester United. Troligen för att någon 
klasskamrat gjorde det eller för att fyra gånger Glenn (alla he-
ter så i Göteborg) vann Uefacupen 1982. Torbjörn Nilsson, en 
av få som inte hette Glenn, stod högt i kurs då och gör det fort-
farande. Hans mål mot Hamburg är legendariska. 

Idag är det MFF och Rögle (konstig kombo, eller hur?) som 
gäller för mig. Just nu går det bra för båda, även om jag i skri-
vande stund inte vet hur Malmös retur mot Wolfsburg gick. 
Skidåkning, utför eller på längden, är inte riktigt lika spän-
nande längre för svenskt vidkommande. 

Annat var det när jag var liten. Skåne är inte direkt definitio-
nen av alpin skidåkning. Ändå tror jag att Ingemar Stenmark 
var minst lika stor, eller större, i södra Sverige som i de norra 

delarna av landet. När han körde stannade landet. Fast jag, en 
fanatisk tioåring, låg bakom soffan hemma i finrummet och 
vågade inte titta. Jag höll för både öron och ögon. När åket 
var klart tittade jag fram och min mor berättade hur det gick. 
Jag missade alltså alla hans triumfer för jag låg bakom möble-
manget i tv-rummet. 

Mitt förhållande till snö är således komplicerat. Uppväxt på 
Österlen lärde jag mig att det finns bara två lägen – antingen 
drivor på två meter eller ingenting alls. Härförleden fick jag 
i alla fall testa lite utförsåkning i Lindvallen i Sälen. Det gick 
bra. Inga brutna ben. Men heller inga åk i Stenmarkklass. 

Daniel Andersson

Jag missade alla Stenmarks åk
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MEDLEMSFÖRMÅN
Vi har förmånligt 

erbjudande till alla 

medlemmar i 

Caravan Club of Sweden

www.caravanclub.se

Dekal 
Medlemsförmånspartners
120x70 mm
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Partner
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Beställ enkelt på nätet och välj vilken återförsäljare du vill hämta din beställning hos. Fraktfritt! 
Våra återförsäljare finns på över 100 orter -bara i Sverige!

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

www.kamafritid.se

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

Störst i 
Norden

250 x 350 Husvagn på väg Sthlm_ 6221.indd   1250 x 350 Husvagn på väg Sthlm_ 6221.indd   1 2020-02-20   13:332020-02-20   13:33

S Karosser i Dorotea har 
byggt campers sedan 1983. 
God året-runt-komfort och 
smidiga lösningar i små ut-
rymmen är deras känneteck-
en. Möt dem på husbilsmäs-
san i Kista 6-8 mars. 

 S Karossers campers heter Easy 
Campers och har en stor kundkrets 
i såväl Norden som Tyskland och rö-
ner till och med intresse i USA. Vd Ulf 
Sellgren vet hur man bygger ett kom-
fortabelt fritidsboende. 

– Vi har tio modeller i olika storle-
kar. Allt från under 500 kilo till drygt 
830 kilo på den största modellen.

Förra året lanserades EC 4 Eco, en 
minicamper som erbjuder en smidig 
boendelösning för två personer. 

– Fördelen är att man inte behöver 
demontera bakluckan, den ryms inn-
anför. Bilen behöver inte anpassas, 
berättar Ulf.

Solceller på 100 W är standard 
för EC 4 Eco. Campern väger ca 495 

Stort intresse för svenska campers 

ÅRETS NYHETER
Till 2020 års säsong presenteras flera 
nyheter. Följande uppgraderingar gäller  
alla modeller utom EC 4 Eco:
- Ny vridbar sänglampa med usb-uttag 

och nätficka 
- Nytt kylskåp CR90 med separat köldfack 

(dubbla dörrar) och spegel
- Diskbänk med 2-lågig spis, fyra lådor 

med soft-close och skärbräda
- Batteri Lithium 125 (200amh)
- Laddförstärkare Votronic 30 amp
- Solcell 2x100w med MPPT regulator
- Nytt mönster och färg på golvmattan
- Egentillverkade stödben i högre kvalitet

kg och har ett pris som hamnar runt 
230 000 kronor.

Glasfiber
Tillsammans med en italiensk tillver-
kare har S Karosser även tagit fram en 
glasfibercamper.

– Italienarna gör karossen och vi 

bygger den med Easy Camper-stan-
dard så som vattenburen värme, vin-
terisolerad med mera. Det som är spe-
ciellt med denna modell är den långa 
alkoven där man sover med fötterna 
i färdriktningen. Den är något lättare 
än samma modell i standardprogram-
met.

Ulf Sellgren har byggt campers sedan 1983.

Nytt för i år är diskbänk med 2-lågig spis, 
fyra lådor med soft-close och skärbräda.
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Patrik Gustavsson
073-250 09 80

Oskar Lindgren
070-454 03 57

Urban Lindgren
070-454 03 59

Ted Fagerström
070-765 28 92

Hannu Kivinen
08-741 41 31

Mikael Olausson
08-741 41 32

Jimmy Busch
08-741 41 30

Norrhemsv. 3, Södertälje Fors 9, Västerhaninge
Välkommen till oss!

15%  
RABATT i  

till behörsbutiken! 

STORT UTBUD 

av nya och begagnade 

fordon för omgående 

leverans!

Erbjudanden gäller tom 15 mars 2020. Alla erbjudanden gäller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden.  
Med reservation för ev. slutförsäljning, felskrivningar och ändringar.

 
Vi bjuder på 
gulaschsoppa.

 
Se 2020  

års nyheter!

KANON- 
PRISER  

Demo 2019

FÖRMÅNLIG FINANSIERING KABE FINANS

Teckna din 
skräddarsydda 
FÖRSÄKRING  

hos oss!

VÅRYRA 
6-8 MARS 

HANINGE
ÖPPETTIDER: 11-15

13-15 MARS  
SÖDERTÄLJE

HOS CARAVANHALLEN 

Annons 250x350mm Caravanhallen Mediapress.indd   1 2020-02-19   16:05:45

Tillväxtverkets preliminära 
inkvarteringsstatistik för 2019 
visar en ny rekordnotering för 
Sveriges campingplatser. En-
ligt den ökade övernattning-
arna med 7,7 procent. 

 Campingbranschen går oerhört 
starkt och de preliminära siffrorna 
från Tillväxtverket visar på en ökning 
med mer än en miljon gästnätter.

– De här siffrorna visar att stan-
darden, servicen, lägena och aktivi-
tetsutbudet på våra campingplatser 
fortsätter locka fler gäster till den fri-
het som campingsemestern innebär, 
säger Peter Jansson, tf vd SCR Svensk 
Camping.

Enligt den preliminära statistiken 
ökade övernattningarna med 7,7 pro-

cent till över 17 miljoner gästnätter. 
Det är en ökning med mer än en mil-
jon gästnätter och innebär ett nytt re-
kordår för branschen.

Plus tre miljoner
Antalet gästnätter på Sveriges cam-
pingplatser har ökat med mer än tre 
miljoner de senaste tio åren. Parallellt 
med tillväxten har landets camping-
platser investerat för att möta gäster-
nas allt mer varierande krav. Resulta-
tet är en bransch med en större bredd. 
Idag kan gästen välja mellan klassiska 
natursköna campingplatser, fullska-
liga resortanläggningar, nya kedje-
koncept och unika naturnära boenden 
över hela landet.

– Sverige har idag ett brett utbud 
av campingboende, något som gynnar 
landets attraktivitet som turistdesti-

nation, både för svenska och utländ-
ska turister, säger Peter Jansson.

Motorn i turismen
Campingplatserna är motorn för 
svensk sommarturism på de flesta 
destinationer. Under sommarmåna-
derna är mer än 40 procent av alla 
Sveriges kommersiella övernattning-
ar på en campingplats. 2018 passera-
des 16 miljoner gästnätter, under 2019 
tog tillväxten ett nytt kliv och antalet 
gästnätter kommer alltså enligt Till-
växtverkets preliminära siffror att 
överstiga 17 miljoner för första gång-
en någonsin. 

– Utländska turister står för cirka 
25 procent av volymen och vi har en 
preliminär ökning från de internatio-
nella marknaderna med omkring 9 
procent, säger Peter Jansson.

Tillväxtverkets slutgiltiga siffror 
för 2019 presenteras i början av april. 
I april publicerar också SCR Svensk 
Camping den officiella årsrapporten 
för Sveriges campingplatser.

Preliminär statistik från Tillväxtverket:

Svensk camping ökar med 7,7 procent

Enligt den preliminära statistiken ökade övernattningarna med 7,7 procent till över 17 miljoner gästnätter.

CampingSverige.se

Upptäck
CampingSverige.se

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

– Våra campingplatser fortsätter locka 
fler gäster till den frihet som cam-
pingsemestern innebär, säger Peter 
Jansson, tf vd SCR Svensk Camping.
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kabehusvagnarhusbilar
Hitta din återförsäljare på kabe.se

Högsta klass. Året runt.
När man bor i en husvagn eller husbil ska livet vara enkelt. Därför har vi gått hela vägen – och lite till 
– i vår strävan att fylla våra produkter med så mycket smarta lösningar, funktioner och bekvämligheter 
som är möjligt.   Vi har skapat husvagnar och husbilar som vi själva vill bo och leva i, med unik konstruktion 
och avancerad teknik. Ergonomiskt  formade soffor, ställbara sängar med spiralmadrass, flexibelt kök 
utan kompromisser och textilier av högsta kvalitet. Det är några exempel på komfort du genast upplever. 
Vår värme- och  ventilationslösning Smart Climate System gör din KABE till en av marknadens absolut 
bästa för året-runt-bruk. Och KABEs husbilar är utrustade med den senaste tekniken. Ett exempel är 
den prisbelönta manöverpanelen KABE Smart D*, som styr och  övervakar alla funktioner och som kan 
kopplas till  mobilen via Smart D Remote-appen.

Välkommen in till din KABE-återförsäljare så berättar vi mer!

Kabe_250x350 mm Husvagn på väg 1 2020.indd   1 2020-02-13   10:58:09

Under hösten 2019 genom-
fördes ett samarbetsprojekt 
mellan SCR Svensk Camping 
och Högskolan för Design 
och Konsthantverk (HDK) i 
Göteborg. HDK valde cam-
ping som tema för sistaårs-
studenternas projektarbete. 

 Det är tredje gången SCR Svensk 
Camping samarbetar med HDK. 

– Det är alltid spännande att samar-
beta med utbildningsvärlden och med 

HDK blir det 
extra intressant 
eftersom vi får 
inspel kring just 
design, mark-
nadsföring och 
konsumentkon-
cept. Studen-
terna har gjort 
ett fantastiskt 
jobb och det 
finns flera de-
taljer i deras 
arbete som jag 
tror vi kommer 
att få se dyka 
upp framöver, 

säger Martin Juhos, marknads- och 
försäljningschef på SCR Svensk Cam-
ping.

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 semes-
teralternativ.

– Utmaningen har varit att hitta 
trender och värden som tilltalar dessa 
målgrupper och sedan visualisera sina 
idéer, säger Karl-Johan Ekeroth, ad-
junkt i design på HDK och handledare 
för projektet tillsammans med Sam-
antha Hookway.

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

Uppdrag: Locka nya målgrupper
PROJEKTGRUPPERNAS ARBETEN:

Martin Juhos, mark-
nads- och försälj-
ningschef på SCR 
Svensk Camping.

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. 

HAJK En tjänst för uthyrning och 
inspiration för erfarna vildmarks-
campare och nybörjare. Projektet 
fokuserar på tre delar: ett boknings-
system via en app, en guidebok, och 
förvaringspåsar för att organisera 
utrustningen.

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

HOJ Koncept som kretsar kring cykeln 
och dess potential som alternativt 
transportmedel. Gruppen har byggt 
upp en camping med cykeln som cen-
tral del, med tillhörande grafisk profil 
och bokningssystem samlat i en app. 

Sistaårsstudenterna vid Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg.
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Poeter från fyra nordiska län-
der samsas under samma tak 
när den första internationella 
poesifestivalen, Poesidagar 
i Dalsland, slår upp portarna 
på Baldersnäs Herrgård den 
7 mars. 

 En internationell poesifestival i 
hjärtat av Dalsland. Låter inte det för 
spännande för att vara sant? Verksam-
hetsledare Victor Estby 
är mer stolt än förvånad 
och berättar om bak-
grunden.

– Bokdagar i Dals-
land är en litterär året-
runt-verksamhet som 
nu fyller 20 år. Det gör 
evenemanget till ett av 
Sveriges äldsta litteratu-
rarrangemang. Och med 
vår stora sommarfesti-
val, Bokdagar i Dalsland, 
Nordiska Novelldagen, 
dalsländska författarkvällar, skrivkur-
ser, bokcirklar och bokskåp, blir ingen 
årstid tom på kultur i dessa trakter.

Han nämner en i sammanhanget 
viktig grundbult - festivalen ska inte 
utesluta läsare och ordälskare av 
krånglighetsskäl. Det som framförs på 
scen kan vara avancerat, men ska för 

den sakens skull inte vara svårt och 
högtravande. Men det ska alltid vara 
kvalitet. 

– Poesin ska ha både bredd och 
djup och dessutom kunna låta andra 
konstformer, som exempelvis musik 
och översättning, möta och samspela 
med poesin och diktkonsten framför 
publiken. 

Blandar bredd med djup
Att komma på nya idéer för arrange-

mang kräver både långa 
och många funderingar. 
Men en tanke som lock-
ade arrangörerna var att 
kunna släppa in andra 
än novellister och ro-
manförfattare på scen, 
även om poesi inte är 
känt för att dra till sig de 
stora publikmassorna. 

Hur ska ni locka hit 
publiken?

– Vi tänker aktivt på 
att blanda bredd med 

djup. Det bästa betyget som finns är 
när publiken går hem och tänker att 
de har upptäckt något nytt. Något 
oväntat.

Claes Eriksson prisas
Det oväntade i år är kanske det stora 
poesipriset, ”Torkelsrudpriset”, som 

delas ut till Claes Eriksson bland an-
nat känd från Galenskaparna. 

– Alla kanske inte tänker poesi när 
de hör hans namn. Men jag tänker att 
han för fram poesi på andra sätt i sina 
revyer och filmer.

Det utlovas också en isländsk tolk-
ning av Gustaf Frödings ”Det var dans 
bort i vägen” framfört av den lokala 
sångerskan Ulla Olsson. 

– För den som inte vet om det var 
Fröding även en stor översättare på 
sin tid. 

Text: Beata Hansson

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

DALSLANDDALSLAND

Dalsland
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.

Aktiviteter
Dalslands Aktiviteter är en av norra Europas största anläggningar när 
det gäller upplevelser och äventyr ute i skog och mark. Anläggningen 
är belägen på Steneby Prästgård. Här finns även en välrenommerad 
restaurang och ett mysigt café som använder lokala råvaror.

FAKTA POESIDAGAR I DALSLAND
När: 7 mars
Var: Baldersnäs herrgård i Dals Långed
Medverkande: Isländska poeten 
och översättaren Hjörtur Pálsson, 
danska Mette Moestrup, översättaren 
Jonas Rasmussen, översättaren John 
Swedenmark, Rosanna Fellman från 
Finland samt Lina Ekdahl, Gunnar 
Källström, Merima Dizdarević, Mona 
Monasar, Ulla Olsson, Marit Kapla och 
Tomas Andersson Wij. Presenterar 
och samtalar gör Stefan Eklund. 
Invigningstalar gör Katti Hoflin.

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 om-
pysslad park i engelsk stil med sjöut-
sikt. Hotellchefen 

Susanne Björk Jensen säger stolt 
att Baldersnäs verkligen gör skäl för 
herrgårdsnamnet. 

– Redan i bilen på väg mot herrgår-
den vittnar omgivningen om det dals-
ländska lugnet. 

Småslingrande vägar leder fram 
till halvön i Laxsjön 
Den vita huvudbyggnaden, inredd i 
jugendstil, både sticker ut och smäl-
ter in i landskapet på samma gång. 
Susanne berättar att flera av rummen 

Baldersnäs bjuder på dalsländskt lugn

 Vid Baldersnäs finns två 
glashus placerade i en lum-
mig del av den engelska 
parken med utsikt över Lax-
sjön. Hyr man in sig här får 
man njuta av den fridfulla 
naturen och den spektaku-
lära utsikten över både sjö 
och skog. 

Glashusen är ritade av 
Jeanna Berger, dotter till 
Henriksholms ägare Staffan 
och Maria Berger, med må-
let att ta besökaren närmare 
naturen. Formspråket är av-
skalat, funktionellt och ma-
terialet kommer från lokala 
leverantörer. 

Den första herrgårdsbyggnaden byggdes 1794 av Carl Fredrik Uggla. Dagens herrgård är på 1200 kvadratmeter och rymmer 58 bäddar.

Nordisk poesi 
samlas i Dalsland

Isländska författaren och 
översättaren Hjörtur Pálsson 
gästar Poesidagar i Dalsland.

Danska författaren Mette Mo-
estrup senaste diktsamling 
"Til den smukkeste", kommer 
på svenska i höst.

Sångaren och hyllade låt-
skrivaren Tomas Andersson 
Wij pratar om lyrik och poesi 
med och utan musik.

Finlandssvenska prisade 
scenpoeten Rosanna Fellman 
framträder med sin diktsam-
ling Strömsöborna.

Verksamhetsledare 
Victor Estby.

Sov under 
stjärnhimlen

har egen kakelugn och utsikt över den 
engelska parken och de blånande ber-
gen i periferin. 

– Parkens stora gräsytor binds sam-
man av mysiga promenadstigar, där 
promenaden i sig är en upplevelse. 

Nere vid sjökanten ligger en bastu 
med tillhörande badbrygga och på fle-
ra ställen finns paviljonger placerade 
på konstgjorda holmar. 

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 

Susanne Björk Jensen är hotellchef på 
Baldersnäs.

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.

Ett av vårens inslag är en snaps-
vandring. Men hur går en sån till?
– Vi har premiär för vår första snaps-
vandring på Baldersnäs den 22 maj. 
Då tar vår guide med deltagarna på en 
promenad genom 200 år ut till Värl-
dens ände där det blir smakprover 
på årgångssnaps skapad med råvaror 
från Kroppefjäll i Dalsland, säger Su-
sanne.

Hon nämner också att detta blir 
en snapsvandring med inspirerande 
kunskap om vad som finns att plocka 
i skog och mark för att smaksätta sin 

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.

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

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

Text: Beata Hansson

Nere vid sjökanten ligger en bastu med tillhörande badbrygga.

Lägerplatser
Det finns ett hundratal lägerplatser inom sjösystemet Dalsland 
Nordmarken. Ideella föreningen DANO har investerat i dessa för 
att skydda ömtålig natur och för att ge dig som besökare en så 
bra upplevelse som möjligt. Se dalslandnordmarken.se för info.
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 – Jag har ju mest sett mig som en 
mossig versskapare. Samtidigt är det 
viktigt att form och innehåll samsas i 
en text. När man serverar en god mat-
rätt ska det vara på fint fat.

Kanske är det ungdomens minne 
av en lyrikrefusering från ett större 
bokförlag som fortfarande gnager i 
honom. Det manus han skickade in 
var på rimmad vers. Och det var inte 
helt accepterat un-
der det på många sätt 
frigjorda 60-talet. 

– Och det lärde 
mig mitt två-treåriga 
barnbarn för en tid 
sedan, att man kan ju 
inte säga något bara 
för att det rimmar. 
Man måste ju ha nå-
got att säga också.

Politisk satir
Claes Eriksson är an-
nars mannen som 
serverar humor och 
glada föreställningar. 
Där publiken skrattar. 
Men det finns även 
vass politisk satir i det han framför, 
även om han suckar idag och säger att 
han inte tror det hjälper mot samhällets 
fördumning. Faktum är att han känner 
sig lite uppgiven på den fronten. 

– Jag minns att Hasse Alfredsson 
en gång fick frågan om han lyckats 
förändra världen genom sina sket-
cher och han nämnde då att han hade 
skrivit en sketch som grovt förlöjli-
gade Televerket. Hasse berättade att 
den sketchen kom till sedan det vid 
ett tillfälle tagit väldigt lång tid att få 
telefon inkopplad. Resultatet blev att 

Claes Eriksson en galenskapande poet

Televerket omedelbart snabbade upp 
sina rutiner. Här kan man verkligen 
tala om att en revy fått vittgående kva-
litetshöjande konsekvenser.

Men om du nu tänker på dig själv 
som poet, var har du hämtat din in-
spiration?
– Det måste väl vara Tage Danielsson 
då. Jag är en hängiven beundrare av 

allt han gjort. Jag fick 
dessvärre bara träffa 
honom en gång efter 
en krogshow vi satt 
upp, då kom han in i 
logen efteråt och be-
ställde in champag-
ne till oss. Men jag 
kände en sån otrolig 
vördnad för honom 
att jag inte kom på 
något vettigt att säga 
just då, det grämer 
mig lite idag.

Han nämner Tage 
Danielssons dikt-
samling Samlade dik-
ter 1967-1967. Han ser 
den som en klockren 

parodi eller pastisch på samtidens 
poeter. Här är dikterna genomgåen-
de rimmade, det värsta en poet kunde 
syssla med under denna tid.  

Nu har du fått poesipris vilket bland 
annat innebär att du ska skriva en 
dikt om Dalsland?!

– Ja, och det kommer att bli rim och 
meter så att det bara stänker om det.

Text: Beata Hansson 
Foto: Jan Ellsinger, Kulturtuben

Regissören, manusförfattaren, revyartisten, komikern, 
skådespelaren och kompositören Claes Eriksson får nu 
Dalslands första poesipris, Torkelsrudpriset, och kan härmed 
även titulera sig poet. Något som förvånar honom mycket.

Claes Eriksson spelar just nu Vardagsmat på Lorenbergsteatern. 

OM CLAES ERIKSSON
Född: 27 juli 1950 i Trollhättan.
Bor: I Göteborg samt fritidshus på Tjörn.
Familj: Gift med Anne Otto, två vuxna döttrar sedan tidigare äktenskap.
Gör: Författare och regissör.
Förebild: Charlie Chaplin och Janos i Tårtan.
Aktuell: ”Vardagsmat” på Lorensbergsteatern samt vinnare av Dalslands poesipris.

"Jag har ju mest 
sett mig som en 

mossig versskapare. 
Samtidigt är det 

viktigt att form och 
innehåll samsas  

i en text. När man 
serverar en god 
maträtt ska det  
vara på fint fat."

SVERIGES NÄRMASTE HUSBILSHANDLARE!

ÖPPET HUS 6-8 MARS!

Försäljning: Gustav Dahléns gata 11, 749 47 Enköping
Verkstad: Sköldvägen 11, 746 50 Bålsta

Telefon: 0171-500 13  info@lindstromshusvagnar.se
www.lindstromshusvagnar.se

NY STOR TILLBEHÖRSBUTIK
I ENKÖPING ÖPPNAR DENNA HELG! 
Vi lämnar 15 % rabatt på allt i butiken, 
även beställningsvaror!

Öppettider fredag 10-17 samt lördag och söndag 10-16.

NU SÄLJER VI ÄVEN 
LMC HUSVAGNAR!

HYR HUSBIL HOS OSS!

Auktoriserad 
Fiat professional 

verkstad

Vi kundanpassar oss ännu mer!
Besök vår hemsida för uppdaterade öppettider!VÄLKOMMEN IN!VÄLKOMMEN IN!
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 TV-serien Macken blev Galenska-
parna och After Shaves stora genom-
brott. Serien sändes i sex avsnitt un-
der 1986 och blev oerhört folkkär. I 
det fjärde avsnittet framförs en sketch 
som blivit en klassiker och inklude-
rar humorgruppens 
mesta kända låt. 

– Det tog fem mi-
nuter att komponera 
”Husvagn”, det var 
en sån där låt som 
redan var färdigskri-
ven, det gällde bara 
att hitta den, berättar Claes Eriksson. 

Den drygt två och en halv minuter 
långa låten har bitit sig fast och le-
ver idag sitt eget liv. Nästan alla kän-
ner till den, kan relatera till den och 
sjunga med i delar av den 359 ord 
långa texten. 

– I tv-serien är det ju Per som sjung-
er. Jag har försökt att sjunga den själv, 
den är svårsjungen. Väldigt ordrik, 
framför allt i breaket, säger Claes. 

Parodi
Många campare har tagit låten till sina 
hjärtan och spelar den som hyllning 

till sitt fritidsintresse. Fast det skrevs 
inte med den avsikten, tvärtom. 

– Den är skriven som en parodi med 
satiriska inslag, säger Claes. 

Bakgrunden är en semesterresa 
som Claes och hans familj gjorde år 

1979. Hans dåvaran-
de svåger hade hus-
vagn och övertalade 
Claes att hyra en 
egen vagn och följa 
med till Öland. 

– Vi var där i tio 
dagar och det var 

fruktansvärt tråkigt! När jag kom hem 
skrev jag låten i ren aversion. Texten 
blev ändå nästan för snäll, jag kunde ha 
varit ännu elakare, tycker Claes idag. 

Han har inte campat sedan dess. 
– Fast på mitt 50-årskalas hade jag 
fem husvagnar uppställda på tomten 
som gästerna kunde bo i. Det var upp-
skattat, säger Claes. 

Hans bästa minnen av camping är 
från barndomen då familjen tältade i 
Råå utanför Helsingborg.

– Vi var där på somrarna mellan 
1962 och 1966. 1965 köpte pappa ett 

Las Palmas, den finaste modellen med 
två förtält från ABC-fabriken i Kung-
älv. Tältet finns fortfarande kvar, min 
dotter använde det för inte så länge 
sedan, berättar Claes. 

Sålde platina
I tv-serien framförs Husvagn av en fa-
milj 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 li-
dande 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 tillsam-
mans med de artister som medverka-
de på låtarna, bland andra Björn Skifs, 
Lill Lindfors, Lasse Lönndahl och Su-
sanne 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 lå-
ten. Inte klokt, men jätteroligt ändå, 
tycker Claes. 

Just nu är han aktuell med före-
ställningen ”Vardagsmat” på Lorens-
bergsteatern. Showen är en blandning 
av nytt och gammalt och lever upp till 
sitt namn då den endast spelas på var-
dagar. 

– Skrattar man lika mycket på tis-
dag som på lördag? Det är frågan, sä-
ger Claes underfundigt. 

”Vardagsmat” hade premiär i höstas 
och blev så populär att extraföreställ-
ningar satts in under mars och april.

Text: Daniel Andersson 
Foto: Jan Ellsinger, Kulturtuben

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.

”Jag har försökt att 
sjunga den själv,  

den är svårsjungen.”

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

    
     NYCKELFUNKTIONER
EXKLUSIV EXTERIÖR DESIGN MED LED & INTEGRERADE FUNKTIONER 

EXKLUSIVA PANORADÖRRAR FÖR INNE- UTOMHUSVISTELSE 

MODERN DESIGN, STORA FLEXIBLA RUM 

EXKLUSIVT EXTRA STORT DESIGNKÖK MED APPARATER 

ELEGANT LYXIG BADRUMS-DESIGN 

ADRIA MACH, AL-KO CHASSI, ALDE VÄRME

Det är en känsla att vara ett med naturen. Så nära men ändå omgiven av lyxen i ditt eget mobila fritidshus. En flexibel och öppen 
planlösning med exklusiva designade panoramadörrar och fönster som öppnar upp till världen utanför. Den har allt du behöver 
hemifrån, inklusive lyxiga sovrum och badrum, designkök och lounge för inomhus- och utomhusliv. 
Astella finns nu i tre exklusiva planlösningar, med plats för upp till 4 personer. 
Adria. Inspirerande äventyr sedan 1965.

UPPTÄCK MER PÅ WWW.NEWASTELLA.COM/SE

Astella. Ny lyxig modellserie. Ny lyxig upplevelse.

adria.se

Så många äventyr,
så många berättelser.

SVERIGES 
HUSVAGN & HUSBIL 

MEST  
KÖPTA
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 Linnea har vuxit upp i familjeföre-
taget som utvecklats till att bli landets 
största återförsäljare av fritidsfordon. 
Hon har så klart både sett och pro-
vat fler husvagnar och husbilar än de 
flesta i hennes ålder. Men att semestra 
i en plåtis hade hon inte testat förrän 
hon och hennes sambo Filip gjorde 
slag i saken förra sommaren. 
– Intresset för plåtisar har ökat rejält 
de senaste åren, därför ville jag själv 
uppleva hur en sådan semester är. 
Dessutom hade jag inte varit i Skåne 
eller på Öland tidigare så det blev två 
nya intryck på samma gång. 

Smidigt
Efter resan fick både Skåne och plåti-
sar gott betyg av Linnea.  

– Det var fantastiskt! Så vackert 
landskap med alla dessa otroligt my-
siga byar och det kan ju inte bli smidi-
gare än med plåtis. Du åker när du vill, 
stannar där det passar, tar en cykeltur 
när du känner för det, säger Linnea. 

Ny resa
Resan gav mersmak och Linnea och 
Filip planerar för nya resor med en 
plåtis. 

– Jag är väldig sugen på en längre 
tur på ett par veckor, men den tiden 
har vi inte just nu. Därför blir det en 
till kortare sväng ner till Skåne i bör-
jan på sommaren, då ska vi framför 
allt stanna till i Båstad där vi ska på ett 
bröllop. 

Foto: Linnea Östling

Österlen på tre dagar – med plåtis
Linnea Östling driver tillsammans med sina föräldrar Tumbo 
Husvagnar & Husbilar i tredje generationen. Förra sommaren 
testade hon för första gången att semestra med en plåtis. 
Här berättar hon om sin resa till Skåne och Öland.

Linnea Östling har ritat och planerat 
Tumbos nya anläggning.

Så här ser en turistbyrå ut på Österlen.

Att vakna med havsutsikt är inte dumt.
Linnea och Filip tog en cykeltur på 
Öland.

”Resan började en torsdag kväll. Vi satte riktning mot sydöstra Skåne och 
åkte raka vägen ner till Skillinge hamn, en mil söder om Simrishamn. Un-
der fredagen besökte vi Kåseberga där vi promenerade till Ale stenar för 
en picknick med utsikt över havet, vi åt sedan lunch ett stenkast bort i 
Kåseberga hamn. På eftermiddagen tog vi en cykeltur längs med kusten 
till Simrishamn och på vägen tillbaka stannade för en glass i eftermiddags-
solen i mysiga Brantevik. 

På lördag började vi med en frukost på ett café i Simrishamn. Sedan körde 
vi norrut längs kusten. Första stoppet blev ett besök på Kivik musteri, där 
vi laddade upp med äppeldryck i alla dess former. Vidare blev det lunch i 
Åhus och ett fikastopp i Karlskrona där vi promenerade runt vid marin-
museet och tittade på båtarna. 

När vi ändå var i farten tyckte jag att vi kunde ”svänga förbi” Öland, sagt 
och gjort! Över bron och dryga 15 minuter norrut stannade vi på ställplats 
i Stora Rör för natten. Vi fick en fin kväll precis intill vattnet med fan-
tastisk solnedgång, även om den svenska sommaren bjöd på en regnskur. 
På morgonen doftade det av färskt bröd då det till vår stora glädje låg ett 
bageri och kafé precis intill ställplatsen. Efter frukost tog vi cyklarna och 
gav oss ut för en tur på de öländska vägarna. Väl tillbaka packade vi ihop 
och gjorde oss redo att rulla hemåt. Men först en härligt somrig sallad på 
caféet under blå himmel och framför ett glittrande Östersjön. ”

Här följer Linneas reseberättelse  
från första resan i en plåtis till Skåne:

Inspiration och information  
för dig som älskar
livet på väg! 

Välkommen till:

Inget slår den frihetskänsla som livet i en husbil ger. Det tänker vi fira med en heldag 

fylld med trevligheter. Välkommen till oss och låt dig inspireras nu när våren snart är här.

• Kaffe
• Korv med Bröd 
• Glass 

Husbilens Dag
28 mars 2020

• Unika erbjudanden
• Inspiration och upplevelser 
• Tävlingar och fina priser 

Alingsås Motorgrupp
www.alingsasmotorgrupp.se    
Din Husbil i Jönköping
www.dinhusbil.nu  
Forsbergs Fritidscenter i Bjuv 
wwwforsbergsfritidscenter.se/ 
center/bjuv/  
Fritidsmetropolen i Umeå 
www.fritidsmetropolen.se 
Hansen Caravan i Upplands-Väsby  
www.hansencaravan.se

Husvagnscenter i Luleå
www.husvagnscenter.se  
 
Nova Camp i Trelleborg
www.novacamp.se   
 
Ostkustens Fritidscenter i Gunnebo
www.ostkustensfritidscenter.se   

Upplands Bil & Fritidscenter i Uppsala
www.upplandsbilochfritidscenter.se

Läs mer om eventet på:
www.husbil365.se & www.campingsverige.se

Vinn en Husbilsvecka!
Prenumerera på Husbil365.se  
och ta chansen att vinna en  
Husbilsvecka. 
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Enzo Yla Trailer gr Enzo Yla Trailer Enzo YLB HGEnzo YLB Enzo Yla Trailer 
blk/pol

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

Enzo YLA Trailer 
vit/pol 

MAK Fuoco 5 
vit/pol 

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

Enzo YLA Trailer 
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MAK Fuoco 5 
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MAK King 5 

Vi ingår i 
Autoexpert & Däck Team kedjorna.

Vår kunskap din trygghet

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

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

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

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

VI TAR HAND OM 
DIN HUSBIL & PERSONBIL

Välkommen till Däckteamverkstaden
i Upplands Väsby

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

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

• Lackskydd/Polering/Tvätt

 Stockholmsregionen är ett intres-
sant upptagningsområde för försäl-
jare av fritidsfordon. Sedan början 
av 1990-talet har det anordnats hus-
vagns- och husbilsmässor under olika 
namn och på olika orter. Det senaste 
arrangemanget hette Caravan Stock-
holm och har ägt rum på Kistamässan 
sedan 2011. 

Men i november förra året kom be-
skedet att mässan för 2020 ställdes in. 
Flera reagerade med besvikelse över 
detta, bland annat Joakim Norberg, vd 
och ägare av Autohallen Husbilar. 

– Stockholm och Mälardalen behö-
ver en mötesplats för alla som är in-
tresserade av campingliv och husbil 
i synnerhet. Jag kände direkt att jag 
ville undersöka möjligheterna att an-
ordna en mässa tillsammans med an-
dra återförsäljare i området, berättar 
Joakim. 

Hyrde Kistamässan
Han tog tidigt en dialog med Daniel 
Wetzenstein på Skoklosters Husbilar 
& Husvagnar. Tillsammans granskade 
de möjligheterna att hyra en lokal till 
ett eget event. 

– Det landade till slut i att vi hyrde 

Kistamässan för en husbilsmässa 6-8 
mars. Mässan har fått namnet Hus-
bil Stockholm 2020 – Frihet på Hjul, 
fortsätter Joakim. 

Han anställde Jens Carlsson som 
projektledare och Jens har på kort tid 
lyckats sy ihop ett gediget utbud av 
både utställare och mässprogram. 

– Det finns ett stort intresse att nå 

kunder i Mälardalen, responsen har 
varit otroligt positiv, säger han.

Mässan fokuserar på husbilar och 
campingtillbehör, men kommer också 
att bjuda på inspiration, tekniktips 
och utbildning. 

– Stefan Janeld från tidningen 
Husbilen test kommer att köra Hus-
bilsskola och på scenen berättar hus-
bilsbloggare om sina bästa resmål, 
fortsätter Jens. 

Under fredagen och lördagen kom-
mer totalt fem biljetter till finalen av 
Melodifestivalen i Friends Arena att 
lottas ut. 

Gratis entré
Joakim Norberg ser långsiktigt på 
denna satsning och planerar för att 
Husbil Stockholm ska bli ett återkom-
mande inslag. 

– Det är viktigt med kontinuitet, 
både för utställare och besökare. Vårt 
mål med mässan är inte att generera 
vinst, utan att sammanföra köpare 
och säljare av husbilar. Därför är det 
gratis inträde om man skaffa sin bil-
jett i förväg via vår hemsida eller hos 
någon av våra samarbetspartners, för-
klarar Joakim. 

Löser man biljett på plats hos Kis-
tamässan är priset 80 kronor. Precis 
som vanligt kommer mässan att till-
handahålla café, bistro, garderob och 
entrévärdar. 

– Det är många spännande aktivite-
ter som pågår 6-8 mars och vi tror att 
det kommer bli en livlig weekend med 
många besökare som gör detta till en 
helg i husbilens tecken, avslutar Joa-
kim Norberg.

Ny husbilsmässa i Stockholm

McLouis  Euramobil
Karmann  Pilote 

Le Voyageur  LMC
Carthago  Weinsberg

Knaus  Ci
Easy Camper  Laika
Globecar  Westfalia
Sunlight  Vantourer

Vad: Mässan Husbil Stockholm 2020
Var: Kistamässan
När: 6-8 mars
Info: www.husbilsthlm.se

Husbil Stockholm 2020 är namnet på en ny mässa som går av stapeln 6-8 mars på 
Kistamässan. – Det blir närmare 4000 kvadratmeter fullproppade med nya husbilar 
och campingtillbehör. Dessutom fri entré, ett scenprogram och utlottning av 
biljetter till Melodifestivalen, säger Joakim Norberg, initiativtagare.

"Stockholm och Mälardalen 
behöver en mötesplats för 
alla som är intresserade av 

campingliv och husbil  
i synnerhet."

Joakim Norberg, vd och ägare av Autohallen Husbilar, är initiativtagare till nya mässan som går av stapeln 6-8 mars i Kistamässan.

Bland utställarna
märks varumärken
som bland annat:



Stockholm/Mälardalen 2020

20

I samarbete med CampingSverige.se

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

Husbil ochHusbil och

21

Stockholm/Mälardalen 2020I samarbete med CampingSverige.se

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

Husbil ochHusbil och

04

0402

02

07

07

03

03

09

09

05

05

06

06

01

08

08

HUSBILENS DAG DEN 28 MARS

Husvagnscenter i Luleå AB
Betongvägen 7A   |   973 45 Luleå

Fritidsmetropolen 
Degernäs 265   |   905 80 Umeå

Upplands Bil och Fritidscenter
Säbygatan 19  |   753 23 Uppsala

HYMER Center by Hansen Caravan
Vallentunavägen 401   |   194 92 Upplands Väsby

Alingsås Motorgrupp
Kristineholmsvägen 16   |   441 39 Alingsås  

Din Husbil i Jönköping AB
Herkulesvägen 25  |   553 03 Jönköping

Ostkustens Fritidscenter 
Trådgatan 5   |   590 93 Gunnebo

Forsbergs Fritidscenter i Bjuv
Gnejsgatan 10   |   267 90 Bjuv

NovaCamp
Truckvägen 6   |   231 62 Trelleborg

01

02

03

04

05

06
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09

Husbilens Dag firas 
runt om i landet

Nu får husbilen en helt egen 
dag. Den 28 mars firas friheten 
som livet med husbil ger. – Vi 
vill lyfta fram alla fördelar med 
mobil fritid och få fler att upp-
täcka glädjen med husbil, säger 
Fredrik Uhlin, en av initiativta-
garna.

De senaste åren har intresset för husbilar 
ökat enormt. Redan år 2013 gick 
husbilarna om husvagnarna i för-
säljningsstatistiken och förra året 
nåddes en magisk gräns när anta-
let registrerade husbilar passerade 
100 000 stycken. Det innebär att 
det i Sverige finns en husbil per 10 
000 invånare vilket gör oss till Eu-
ropas näst husbilstätaste land. 

Husbil passar alla
Idag finns det husbilsmodeller 
som passar alla familjekonstellationer. 
Oavsett om du åker ensam, tillsammans 
med din partner eller tar hela familjen 
med dig så finns det planlösningar som 
tillgodoser dina behov. 

– Allt fler har upptäckt att husbilen är 

mer än ett semesterfordon. Den är lika 
praktisk som kontor för den egna företa-
garen som ett rullande hotell för idrotts-
utövaren eller privatloge till musikern, 
säger Fredrik Uhlin, marknadschef Er-
win Hymer Group. 

Frihetskänsla
Det ökande intresset för husbilar märks 
av även på campingplatser runt om i 
landet. SCR Svensk Camping intygar att 

husbilar blivit en vanlig syn på svenska 
campingar. Marknadschef Martin Juhos 
förklarar varför. 

– Det bottnar i en frihetskänsla. Husbi-
len blir utgångspunkten för upplevelsen, 
säger han.

Ytterligare en sak som talar för husbilen 
är att den har liten miljöpåverkan jämfört 
med andra semesterformer. Många väljer 
bort charterresor för att tillbringa sin le-
dighet i Sverige och då är husbilen verkli-
gen en win-win, den är bra för miljön och 
ett lyft för semesterfiraren. 

Husbilens Dag
För att ge ännu fler chansen att upptäcka 
fördelarna med husbilslivet har Hus-

bil365.se och CampingSverige.se 
tagit initiativ till Husbilens Dag. 
Den firas i år den 28 mars hos ut-
valda husbilsåterförsäljare runt 
om i landet. 

– Det blir en heldag med roliga 
aktiviteter och specialerbjudan-
den. Självklart ges möjlighet till 
provkörning och erfarna husbils-
handlare svarar gärna frågor och 
ger tips till ett lyckat husbilsköp, 
säger Peter Hansen, som kom med 

idén och är en av de deltagande återför-
säljarna. 

Alla besökare bjuds på kaffe, varm korv 
och glass. Dessutom finns möjlighet att 
vinna en vecka i husbil i en Husbilens 
Dag-tävling. 

Prenumerera på Husbil365.se 
och ta chansen att vinna en 
husbilsvecka. 
Skanna QR-koden för 
att tävla eller besök 
husbil365.se/prenumerera

Patrik Lindgren, Fritidsmetropolen:
– Husbilen är ett rullande hotellrum! Enkelt och smi-
digt, funkar perfekt året runt. På Husbilens Dag har 
vi laddat upp med de senaste modellerna, det finns 
en husbil för varje smak. 

Peter Hansen, Hansen Caravan:
– Ingen i Väsby kommer att missa att det är Hus-
bilens Dag. Vi kommer att synas i centrum och ute 
på industriområdet, kanske blir det till och med en 
husbilskolonn. Alla som är nyfikna kan komma och 
känna, klämma och provköra. Välkommen!

Benny Eklund, Nova Camp:
I Trelleborg firar vi Husbilens dag med att erbjuda 
provkörning av nya Carado årsmodell 2020. Det blir 
korvgrillning, kaffe med kaka och vår populära tips-
runda med nya spännande frågor. I butiken lämnar vi 
20% rabatt.

Linda Flaten, Forsbergs Fritidscenter:
– Hos oss kan man prova Fiats nya 9-växlade auto-
matlåda, den har fantastisk körkomfort. Vi har tre 
helt nya Bürstner hemma, varav två är plåtisar. Frihet 
när den är som bäst! Som alltid ha vi ett stort lager 
av nytt och begagnat.

Martin Lindberg, Husvagnscenter Luleå:
– Vi firar Husbilens Dag med att visa tre helt nya 
Bürstner, bl a Lyseo på Mercedes-chassi. Riktigt 
snygg och bekväm! Hos oss får man fullservice inom 
alla områden; försäljning, verkstad och tillbehör.

Linus Kiviniemi, Alingsås Motorgrupp:
– Husbilsemester passar för alla. Vi har bilar i alla 
storlekar och på Husbilens Dag har vi dessutom 
förmånlig finansiering med specialränta. Som vanligt 
lämnar vi fem års nybilsgaranti på nya bilar.

Lars Lundgren, Din Husbil i Jönköping:
– Det bästa med husbil är spontaniteten. Man kan 
åka vart man vill, när man vill. Det gillar jag! I sam-
band med Husbilens Dag firar vi även 10-årsjubileum 
så det blir fest hela helgen.

Tomas Östman, Ostkustens Fritidscenter:
– Husbilens är värd en egen dag för det är ett så 
enkelt och smidigt semestrande, dessutom klimats-
mart. Hos oss kan man provköra nya Hymer B-MC, 
fantastisk körkomfort med Mercedes 9-stegs auto-
matlåda.

Adil Hadrati, Upplands Bil & Fritidscenter:
– En husbil är en rullande sommarstuga utan be-
gränsningar av vart ens smultronställe kommer att 
vara. En otrolig frihetskänsla, utan krav på underhåll. 
Vrid om tändningen för nya underbara platser och 
äventyr. Bara att googla fram ett drömställe och dra!

DETTA HÄNDER PÅ HUSBILENS DAG
LÖRDAGEN 28 MARS

Unika erbjudanden 
Inspiration och upplevelser

Frågor och tips
Tävling ”Vinn en vecka i husbil”

Kaffe, glass och varm korv

VINN EN HUSBILSVECKA!

01
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www.caravanclub.se

MERVÄRDE PÅ 
DIN FRITID.

Du är välkommen med i ett härligt gäng medlemsfamiljer 

som delar ditt mobila fritidsintresse. Ditt medlemskort 

i Caravan Club är laddat med många fina förmåner som 

kan ge dig mervärde på din fritid.– Bli en av oss du också!

 Klimatfrågan engagerar alltfler och 
många väljer därför semesterformer 
med mindre negativ miljöpåverkan. 
Husbils- och husvagnssemester har 
visat sig vara ett av de klart bästa al-
ternativen när faktorer som transport, 
övernattning, mat och aktiviteter 
vägts in. Till exempel är de totala ut-
släppen av växthus-
gaser vid en veckas 
semester med husbil 
hälften så stora som 
vid en charterresa sö-
derut, enligt en norsk 
undersökning. 

– Det är intressant 
att man tittat på helhe-
ten, inte bara sättet att 
transportera sig. Även 
boende, mat och akti-
viteter lämnar avtryck 
i form av utsläpp. När 
allt räknas samman 
hamnar både husbils- 
och husvagnssemes-
tern bland de miljövänligaste alterna-
tiven, konstaterar Alf Ekström. 

Miljöfokus
Kabe har ett tydligt miljöfokus och 
har under årens lopp utvecklat många 
smarta lösningar för värme, isolering 
och ventilation. Förutom att spara 
pengar (Kabe är trots allt ett små-
ländskt företag) är dessa innovationer 
även skonsamma mot miljön. 

Kabe har till exempel haft vatten-
buren centralvärme som standard 
ända sedan 1969. Ett vattenburet sys-
tem värmer utifrån och inåt så att 
även väggar, möbler och inredning 
värms upp. På senare tid har Kabe ut-
vecklat energibesparande lösningar 
som bl a väggkonstruktionen iWall, 
energifönster i bodelen med dubbel-
glas och ventilationssystemet Smart-
Vent. SmartVent introducerades 2019 

för att skapa en perfekt inomhusmiljö 
och samtidigt minska energiförbruk-
ningen.

SmartVent
Upphovsmannen Mikael Blomqvist 
förklarar hur det fungerar. 

– SmartVent är, enkelt uttryckt, 
en värmeväxlare där 
värmen i husvagnen 
återvinns på vintern 
och på sommaren an-
vänds den kallare luf-
ten under vagnen för 
kylning. Vid drift i kall 
yttermiljö bidrar vär-
meåtervinningen till 
att energiförbrukning-
en minskar med cirka 
sju procent.

Systemet styr tem-
peraturen samtidigt 
som inomhusluften 
övervakas och regle-
ras. Halterna av koldi-

oxid, kolväte och andra ämnen mäts 
kontinuerligt och systemet innehåller 
ett filter som effektivt tar hand om 
många av de partiklar som kan skapa 
problem för bland annat allergiker. 

– Kabe SmartVent är patentsökt och 
finns nu som tillval i husvagnarnas 
Imperial-serie. I paketet ingår även 
solceller och ett extra stort batteri, för 
egen klimatsmart energiproduktion, 
säger Mikael.

Ett sätt att tänka
Miljöfrågan är ständigt i fokus på 
Kabe, menar Mikael. Det är ett sätt att 
tänka som ligger i linje med den tradi-
tionella småländska företagskulturen. 

– Ja, vi är nog präglade av vårt ur-
sprung. I Småland ska det vara snyggt, 
smart och hållbart för att vara riktigt 
bra, avslutar Mikael Blomqvist.

Kabes klimatsmarta innovationer
Svenska Kabe har utvecklat flera energibesparande lösningar 
under sina drygt 60 år på marknaden. Allt från vattenbu-
ren centralvärme år 1969 till förra årets ventilationssystem 
SmartVent. – Vi vill bidra till att göra husvagns- och husbils-
branschen ännu mer klimatanpassad, säger Alf Ekström, vd 
och koncernchef.

Alf Ekström, Kabes vd och 
koncernchef.

SmartVent styr temperaturen samtidigt som inomhusluften övervakas och regle-
ras. Halterna av koldioxid, kolväte och andra ämnen mäts kontinuerligt.

Miljöfrågan är ständigt i fokus 
på Kabe menar SmartVents 
upphovsman Mikael Blomqvist.

Kabe har ett tydligt miljöfokus och 
har under årens lopp utvecklat många 
smarta lösningar för värme, isolering 
och ventilation.

SmartVent finns som tillval till Kabes Imperial 
och Royal-serier.

SVERIGES NÄRMASTE HUSBILSHANDLARE!

ÖPPET HUS 6-8 MARS!

Försäljning: Gustav Dahléns gata 11, 749 47 Enköping
Verkstad: Sköldvägen 11, 746 50 Bålsta

Telefon: 0171-500 13  info@lindstromshusvagnar.se
www.lindstromshusvagnar.se

KÖP EN NY RAPIDO ELLER 
CARTHAGO – FÅ LITIUM 
SUPER B BATTERI PÅ KÖPET

Öppettider fredag 10-17 samt lördag och söndag 10-16.

NU SÄLJER VI ÄVEN 
LMC HUSVAGNAR!

KÖP 3 BETALA FÖR 2 PÅ AQUA KEM

Vi kundanpassar oss ännu mer!
Besök vår hemsida för uppdaterade öppettider!

Förtält för 
endast 5000 kr 

vid köp en ny 
LMC husvagn!
(gäller Ventura tält

2,5 eller 3,0 m)

VARMT VÄLKOMMEN  VARMT VÄLKOMMEN  
TILL OSS PÅ LINDSTRÖMS!TILL OSS PÅ LINDSTRÖMS!

VID KÖP AV 
EN NY SWEDEN
ÅRSMODELL 2020
– FÅ ELEKTRISKA 
STÖDBEN PÅ KÖPET!

PÅ ALLT I BUTIKEN
INKL BESTÄLLNINGSVAROR15 % 
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Lindströms laddar för det 
glada 2020-talet med ny 
tillbehörsbutik och ett nytt 
märke i utställningshallen; 
husvagnar från LMC. – Vi har 
jobbat mycket med att för-
bättra kundernas upplevelse 
hos oss, berättar Cecilia 
Lindström. 

 Det har byggts febrilt på sistone på 
Lindströms anläggningar i både Bål-
sta och Enköping. I Bålsta, där företa-
get startade för över 35 år sedan, har 
bland annat en ny kundmottagning 
skapats. 

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

Serviceverkstad
I Bålsta finns företagets verkstad, en 
komplett serviceanläggning för såväl 
husbilar och husvagnar som för per-
sonbilar. 

– Verkstaden är auktoriserad av 
Fiat, en stor trygghet för kunden. Vi 
använder endast originaldelar och 
våra mekaniker utbildas kontinuerligt 

av Fiat, berättar Ingela Linder, kund-
mottagare. 

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

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

Ny Kama-butik 
Anläggningen i Enköping invigdes 
förra året och består av 3000 fräscha 
kvadratmeter med utställningshall, 
kontor och butik.

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

Årets stora nyhet är den nybyggda 
tillbehörsbutiken i Enköping. Lind-
ströms är Kama Fritid Premium Dea-
ler och butiken ingår i Kamas nya 
koncept. Butiksinredningen har ny, 
fräsch design och gör exponeringen 
av tillbehör ännu mer tilltalande.

– Den nya butiken är 500 kvadrat-
meter stor och ligger i två plan. På 

ovanvåningen visar vi tält och fritids-
möbler medan övriga tillbehör finns 
på nedre plan, berättar Cecilia. 

LMC husvagnar
En annan nyhet är att husvagnar från 
LMC har plockats in i sortimentet. 

– Det är spännande att jobba med 
nya husvagnar igen, det var ju som 
husvagnshandlare Lindströms starta-

de en gång i tiden. LMC:s modeller är 
gedigna och intresset är stort. Vi har 
redan sålt fyra vagnar, säger Cecilia. 

Under Öppet Hus-dagarna 6-8 mars 
är anläggningen full av modellnyheter 
från Lindströms märken - Carthago, 
Chausson, LMC, Rapido och Rimor. 
Naturligtvis finns också ett stort ut-
bud av begagnade fritidsfordon. 

FAKTA LINDSTRÖMS
Grundades: 1984
Anställda: 18 st
Vd: John Lindström
Omsättning: drygt 210 miljoner kr
Märken: Carthago, Chausson, LMC, Rapido 
och Rimor
Aktuellt: Invigning av en ny Kamabutik 
6-8 mars

   

Biologisk Avloppsrening

Lindströms inviger ny Kamabutik

RV Masters Comfort Sunscreen har specialiserat sig på pro-
dukter som skyddar husbilar från sol och kyla. – Vi skräd-
darsyr skydden för alla storlekar och modeller av husbilar.

 Comfort solskydd stänger ute upp till 90 procent av solens strålningsvärme 
och gör att temperaturen sjunker upp till 8 grader. Produkten ger även ett 
visst insynsskydd samtidigt som man har god sikt utåt. 

– Alla skydd är handgjorda i Sverige och är mycket enkla att montera. Det 
tar en ungefär en halv minut att täcka framrutan på en husbil, säger Ingrid på 
RV Masters Comfort Sunscreen.

Inga verktyg, stegar, skruvar eller sugproppar behövs. För vinterkyla finns 
en annan produkt som är vattentät och isolerande. 

Sol- och vinterskydd för husbilar

Cecilia och John Lindström firar 2020-talet med att inviga en ny Kamabutik.

Anläggningen i Enköping invigdes 
förra året.

Lindströms säljer fordon från Rimor, 
Chausson, Rapido, Carthago och LMC.

Den 6-8 mars invigs den nya Kama-
butiken.

Husvagnar från LMC är en nyhet hos 
Lindströms.
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 Det finns ett stort utbud av olika 
typer av vintercampingar. Vissa, som 
exempelvis Bjursås norr om Falun, 
har både en camping och en ställ-
plats med service som ligger precis 
vid liften. Vilket gör skidåkningen 
och naturupplevelsen otroligt enkel. 
På Lindvallen i Sälen finns en enkel 
ställplats utan service precis i anslut-
ning till liftar och längdspår, men här 
kan man bara stanna en eller två nät-
ter. Perfekt om man är på resa eller 
vill se mer än ett ställe under vintern. 
Sen finns det andra anläggningar som 
har mer traditionella campingar och 
ställplatser med full service och ligger 
i närheten av liftsystemen. 

Tandådalen
Vi åkte till Tandådalen och Caravan 
Clubs camping för att uppleva riktig 
vintercamping. Här har man kunnat 
campa sedan 1958 och många av gäs-
terna har varit stammisar i flera år. 
Vi som har en stor husbil, nio meter 
lång, upplevde campingen som otro-
ligt husbilsvänlig och det var enkelt 
att både komma på plats och att serva 
bilen. Väl på plats var det nära till ser-
vicehus, naturupplevelser och skid-
backar. 

Men vad är det egentligen som är 
så fantastiskt med vintercamping? 
Vi passade på att prata en stund med 
Tommy och Marita Wikström som 
vintercampat i många år. Från början 

Halkskydd, eller däckstrum-
por, av fibrer är ett effektivt 
alternativ till snökedjor när 
man överraskas av plötslig 
halka. Fibrerna är vävda i 
en mönsterstruktur som ger 
ökat fäste.

 Eftersom vi då och då kör i Euro-
pa på vintern har vi valt att använda 
dubbfria vinterdäck. De ger ett bra 
grepp på normala vintervägar, är ett 
miljövänligare alternativ än dubbade 
däck och låter mindre. Nackdelen är 
att om vi hamnar på is eller packad 
snö i allra minsta uppförsbacke kom-
mer vi inte ur fläcken med vår tunga 
husbil.

Stor skillnad
Nyligen åkte vi t ex på normala vinter-
vägar i Mellansverige och skulle köra 
in på en campingplats som varken var 
sandad eller saltad. Det hade ömsom 
snöat och ömsom regnat vilket gjort 
området framför incheckning och re-
ception fullständigt isiga. Vi stod bara 
på samma plätt och slirade! När vi 
satte på textilöverdragen på framhju-
len var skillnaden som natt och dag. 
Vi kunde till och med backa i uppför-
slut för att placera bilen på den isiga 
campingtomten. Andra situationer 
kan vara småvägar, parkeringsplatser 
och andra områden där det ofta finns 
packad snö eller is.

Smidiga
Det tar bara någon minut att sätta på 
Autosocks och de är betydligt smi-
digare än snökedjor. Vi lät dem sitta 

BLÅBÄRSSOPPA
4 dl vatten
2 tsk honung 
250g frysta blåbär
1 msk majsstärkelse

Keso till servering. 

GÖR SÅ HÄR:
w Koka upp vatten med honungen. 
Tillsätt blåbären. Låt allt sjuda ca 3-4 
minuter. 

w Rör ut majsstärkelsen i lite vatten 
och vispa ner. Koka upp. Har du en 
mixer kan man med fördel mixa sop-
pan slät men det är inget måste. 

w Häll upp på termos och ta med ut. 
Servera med keso. 

Vad behövs för att få en 
så behaglig vintercam-
ping som möjligt? För-
utom det mest självklara 
- att ha en husvagn eller 
husbil som är vinteriso-
lerad - så finns det ett 
antal olika saker man 
kan tänka på.

• Systemet för värme behöver 
fungera bra så be antingen en 
verkstad se över systemet inn-
an vintern eller gå igenom det 
själv. Har du ett vattenburet 
värmesystem behöver glyko-
len klara rejäl kyla. 

• Se till så att alla batterier är i 
gott skick.

• Ta med en extra gasoltub.
• Vinterlucka till kylskåpet.
• En hink med sand/grus för be-

svärligt väglag.
• Autosocks för isiga vägar.

Dessutom bör man tänka på ett 
antal saker när man är i sin hus-
vagn/husbil på en camping el-
ler ställplats under flera dagar. 
Vissa saker är lite mer självklara 
än andra.

• Sätt en kork eller en bit skum-
gummi under vindrutetorkar-
na så dessa inte fastnar.

• Lägg inte elkabeln direkt på 
marken, risken är att den fry-
ser fast. Försök istället hänga 
upp den längs med bilen/vag-
nen. 

• Dra inte åt handbromsen då 
den kan riskera att frysa fast. 
Använd istället stoppklossar. 

• Isolering till framrutan kan 
vara bra att ha för att minska 
kallraset.

• Lite extra lyx är att ha ett litet 
vintertält som fungerar som 
en sluss in och som bra förva-
ring för skidor, vinterkläder.

HpV testar Autosock

En räddning på hal is

kvar på framhjulen under veckan på 
campingtomten. De väckte en del 
uppmärksamhet och många kände 
inte till dem vilket är synd på en sån 
smidig lösning. Vi har inte haft möj-
lighet att testa dem i lös nysnö, men 
tror att de bör funka bra även under 
sådana förhållanden. Maxfarten upp-
ges till 50 km/h. Vi har använt dem 
i 30 km/h vilket känns mer lagom. 
Halkskydden ska tas av då man kom-
mer ut på snö- och isfri väg.

Som sagt, en räddning när man 
hamnar på hal is! Mer fakta finns på 
www.autosock.nu.

Text och foto: Torbjörn Lagerwall

Autosocks tar bara någon minut att montera och gav oss ett problemfritt grepp 
på det isiga underlaget.

Alltfler upptäcker vintercamping

– Sen kommer 
man in i värmen 
och bara njuter!

Att tänka 
på när du 

vintercampar

FAKTA TANDÅDALENS CAMPING
Ligger 17 km från Sälens by, i anslutning 
till Tandådalens och Hundfjällets 
anläggningar. Man behöver inte använda 
bilen för att ta sig till de preparerade 
backarna, spåren eller för att handla mat. 
Campingen är modern och välutrustad.
Service: Full service för både husvagn och 
husbil.
Boende vinter: 770 husvagns- och 
husbilsplatser 52 gästplatser. 
Boende sommar: 75 husvagns- och 
husbilsplatser
Öppet: Sommar: 1 juni-31 augusti. Vinter: 
vecka 39 2019-vecka 18 2020. 

FAKTA BJURSÅS CAMPING
Skicenter och camping för hela familjen ca 
20 mil från Mälardalen. Här finns 21 pister 
och tio liftar inklusive liftkarusell och 
rullband. Barnområden och snowparks. 
60 km längdspår. Isbana på sjön och 
sparkstöttingar att låna. Bubbelpooler, 
bassäng och restaurang. 
Service: full service för både husvagn och 
husbil. 
Boende: 230 husvagns- och 
husbilsplatser, flertal stugor.
Öppet: Året runt.

Att använda sin husvagn eller husbil på vintern vara den bäs-
ta av upplevelser. Snöiga skidbackar, perfekta skidspår, vand-
ring i snön eller kanske en skotertur på fjället. Men för att 
upplevelsen ska bli riktigt bra behöver man tänka på några 
saker. Sedan är det bara att njuta!

i en husvagn, men sedan några år till-
baka i en husbil som de har uppställd i 
Tandådalen under vintrarna. 

– Trots att det är vinter och kallt så 
är man utomhus hela dagarna. Det är 
nog det vi tycker mest om med att vin-
tercampa, säger Marita. Vi åker längd-
skidor, kör skoter eller är bara ute och 
promenerar. Sen kommer man in i 
värmen och bara njuter! 

God stämning
På Tandådalens camping finns det 
idag över 700 platser och dessa är of-
tast uppbokade. Totalt sett är det mest 
folk under jul och nyår, sportlovs-
veckorna och runt påsk. 

– Det som är mysigt här på denna 
campingen är den goda stämningen, 
säger Tommy. På kvällarna möts vi 
ibland upp i Storstugan eller på puben 
eller så tar man fram grillen och lagar 
lite mat utomhus. 

Det är fortfarande övervägande 
husvagnar som står uppställda här. 
Men enligt Åsa Andersson, som job-
bar på Caravan Club, ökar antalet 
uppställda husbilar för varje år. 

– Förutom alla uppställda vagnar 
och bilar så bokas övriga platser upp 
konstant. Vi har fullt här hela vintern, 

Att hyra en skoter och ge sig ut på 
kalfjället är en fantastisk upplevelse.

Det råder fridfull stämning på campingen i vintertid.

Tommy och Marita Wikström myser utanför sin husbil.

och folk som står i kö för att få plats. 
Det är många danska familjer som 
kommer en eller två veckor när de 
har sitt sportlov och har gjort så un-
der många år. Sen är det nog ungefär 
50/50 mellan familjer och par här på 
campingen, berättar hon.

Hyrde skoter
Vi kan bara hålla med Tommy och 
Marita om vilken njutning det är att 
befinna sig i ett snöigt landskap med 
husbilen. Inne i bilen är det varmt 
och skönt medans det utanför finns 
en uppsjö av upplevelser man kan ta 
del av. Vi passade på att hyra en sko-
ter för några timmar och körde upp 
på kalfjället. För den som vill njuta av 
god mat finns det på de flesta skidan-
läggningar ett stort utbud av restau-
ranger och pubar. Ett trevligt sätt att 
spendera en After ski eller en middag 
i gemytlig miljö. 

Har du inte testat vintercamping ti-
digare är vårt tips att testa. Vem vet, 
kanske hittar ni ett nytt sätt att ut-
nyttja husbilen eller husvagnen nästa 
vinter? 

Text: Sanna Ohlander 
Foto: Torbjörn Ohlander

Det finns inget godare än att dricka 
något varmt och gott när man är ute 
i den kalla snön. En termos med egen 
blåbärssoppa gör du enkelt i husbilen 
eller husvagnen. Servera som den är 
eller tillsammans med en klick keso så 
har du ett matigt och gott mellanmål.

Recept

Från Ccampingen i Tandådalen är det nära till skidbackarna. Precis utanför cam-
pingen finns både längsdskidspår och skoterled.

Ett litet vintertält är smidigt att ha, 
det fungerar som en sluss och som 
förvaring för snöig skidutrustning.
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Husbilsavsnitt i Helt perfekt
Tv-serien Helt perfekt på Kanal 5 har fått fina recensioner och är inne på sin tredje säsong. Johan Petersson och 
Eva Röse spelar huvudrollerna. Även Adam Pålsson, Erik Johansson och Johan Ulveson finns på rollistan. Den 8 
mars sänds avsnittet ”Ett barn blir till” och det utspelar sig till stor del i en Laika Kreos som i serien tillhör Björn 
Gustafsson, legendarisk skådespelare från bl a Jönssonligan och Emil i Lönneberga. Går även att se på Dplay. 

Skrålabäcksgatan 12 
51163 Skene 

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

E&P HYDRAULICS SE
AUTOMATISKT NIVELLERINGSSYSTEM

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

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

• DET  MEST  SÅLDA  NIVÅSYSTEMET  I  EUROPA

• HYDRALISKT  NIVÅSYSTEM  MED  DEN  LÄGSTA  TILLÄGGSVIKTEN

• DET  MEST  PRISVÄRDA  NIVÅSYSTEMET  PÅ  MARKNADEN

slaglängd 
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Under temat Älska Vinter 
intog husbilar från Erwin 
Hymer Group Lindvallen  
i fyra dagar. 

 Den 6-9 februari anordnade Mix 
Megapol sitt stora Fjällkalas i Lind-
vallen för tionde gången. Gry Forsell 
och hennes kollegor sände live och 
bjöd på konserter med bl a Orup och 
Smith and Tell. I år var Erwin Hymer 
Group och sajten Husbil365 samar-
betspartner till Fjällkalaset. 

Henrik Fintling, vd Erwin Hy-
mer Group i Sverige, berättar 
att de ville visa vilka möjlighe-
ter vintern erbjuder husbilsägare. 
– Allt fler ser fördelar i att använda 
husbilen året runt. Med bra värme-
system, bättre förvaring, ökad drift-
säkerhet är numera husbilen oslagbar 
på vintern. 

Utställning
Skidåkarna i Lindvallen möttes av en 
ovanlig syn när de gick i mål efter en 
tur i slalombackarna. Utanför Skistars 
anläggning stod nämligen fyra husbi-
lar och en husvagn uppradade. Många 
skidåkare passade på att titta in i for-
donen och ställa frågor om husbilslivet. 

– Vi älskar vintern, därför byggde vi 
även en egen husbilsby som vi bodde 
i under Fjällkalaset. Kanske inspire-
rade vi fler till en aktiv livsstil med 
husbilen under vintern. Vi vet att det 
finns ett stort mervärde i ett ökat året-
runt-användande av våra produkter, 
säger Fredrik Uhlin, marknadschef 
Erwin Hymer Group i Sverige.

Husbilskalas på fjället

Fredrik Uhlin, marknadschef Erwin Hymer Group till-
sammans med Björn Gustafsson och Johan Petersson.

Många ville tävla om en husbilsvecka.

I montern stod bl a Elin Nygren från 
Pelle P och gav besökarna möjlighet 
att vinna skidkläder. 

Eribavagnen på skidor med en skoter som dragare väckte stor uppmärksamhet. 

Husbilarna väckte stort intresse bland skidåkarna. 

Erwin Hymer Group hade en egen 
husbilsby för sina återförsäljare. Med 
tipi-tält som samlingsplats i mitten!

Mix Megapol och Gry Forsell sände 
live från Lindvallen. 

Lindvallen är en familjevänlig anlägg-
ning som bjuder på allt från skidåk-
ning till bad.

Husbilsutställning med bilar från Hymer, Laika, Carado och Bürstner. Det gavs tillfälle att åka skoter på fjället. 
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Höja Bil & Motor AB | Bruttovägen 12, Järfälla | 08- 580 330 81 | hoja@boschcarservice.se | www.hojabil.se 

Höja Bil och Motor AB

VI HAR FULLSERVICE
FÖR ER HUSBIL

Hos oss får ni professionell hjälp med 
servicen på er husbil eller personbil!

Vi utför bränsle-/
effektoptimering

ProProMotechMotech
Engine Performance Technology

Vi installerar fasta Alugas 
och Witcamp gasolfl askor

Vi utför service Vi är auktoriserade av
Bergholmgruppen för 

deras märken

Enligt MRF och SFVF:s 
branschstandard

VI SÄLJER & MONTERAR
HYDRAULISKA STÖDBEN 
FRÅN EP-HYDRAULICS
VI HAR LÅNG ERFARENHET 
AV MONTERINGAR

AL-KO COMFORT
SUSPENSION 
FJÄDERBEN

LUFTFJÄDRING FRÅN 
VB AIRSUSPENSION

4-hjulsinställning 
motverkar slitage 

på dina däck.

Vi hjälper dig med det!

EP är det enda fabrikatet 
som är godkänt av AL-KO

FÖR ER 
Möt oss på 

Kistamässan!
6-7-8 mars
Se vår Facebook

för mer info!

Så sent som förra året tillver-
kade Kabe inga plåtisar alls. 
Nu bygger man plötsligt två, 
en under namnet Kabe Van 
och en under det helt nya 
varumärket Affinity. 

 På Elmiamässan i höstas tillkänna-
gav svenska Kabe den efterlängtade 
lanseringen av en kompakt husbil, en 
så kallad plåtis. Kabe Van byggs på 
Mercedes Sprinter med fyrcylindrig 
dieselmotor på 163 hk och miljöklass 
Euro-6. Modellen har vattenburen 
golvvärme ända fram i hytten, toalett 
med dusch och bekväma sängar. To-
tallängden är 690 centimeter och tack 
vare det förhöjda taket blir ståhöjden 
i bodelen hela 196 centimeter.

Året om
Kabe Van är byggd för användning 
året om. Isoleringsmaterial har spru-
tats in i alla balkar och hålrum bakom 
de inredda väggarna.

– Bra isolering är viktig både i kyla 
och värme. Bilens höjd gör det möj-
ligt med ett isolerande dubbelgolv 
där vattentank och gråvattentank lig-
ger väl skyddade mot frost. Bodelens 
fönster har Kabes isolerade karmar, 
säger Tina Andersson, ansvarig kon-
struktör.

Flexibel planlösning
Sängarna är i fullängd och kan bäddas 
ner över bilens hela bredd alternativt 
användas som två separata långbäd-
dar. Det går också att fälla upp den 

ena långbädden och få ett extra last-
utrymme. 

Köksdelen har tvålågig gasolspis 
och köksfläkt samt Dometics nya 
kompressorkyl med köldfack. Miljön 
i förarhytten ger en tydlig personbils-
känsla. I standardutrustningen ingår 
bl a multimediasystem med en stor 
touchskärm, backkamera samt elstyr-
da och eluppvärmda backspeglar

Affinity Camper Van
I januari släpptes nyheten att Kabe 
även satsar på ett helt nytt varumärke. 
Affinity Camper Van är en liten, lätt 
husbil i van-segmentet som tillverkas 
i Polen. 

– Med Affinity kan vi erbjuda en 
innovativ van med plats för fyra per-
soner. Konceptet bygger på kvalitet, 
användarvänlighet, design och många 
finurliga detaljer, säger Alf Ekström, 
koncernchef för Kabe Group AB som 
är delägare i Affinity.

Ny sänglösning
Affinity byggs på Fiat Ducatos längsta 
variant av skåpbil med den högsta ka-
rossen. Sidoväggarna är utbyggda för 
att skapa så maximalt stor bodel som 
möjligt. Även taket har modifierats i 
framkant och bilen har ett stort tak-
fönster monterat som standard. 

– Här finns också en helt ny säng-
lösning i form av en stabil och lätt-
bäddad våningssäng, som gör Affinity 
Camper Van till ett intressant alterna-
tiv för många barnfamiljer, konstate-
rar Alf Ekström. 

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

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

Modellen har 1500 kg totalvikt och 
har totalt tre sovplatser. 

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

– Vagnen är bland annat utrustad 
med antisladdsystemet Knott ETS 
Plus och har förstärkt axel. Det ger 
vagnen mycket goda köregenskaper, 
säger Håkan Jägmar, försäljningschef 
Hobby Sverige. 

Mover ingår
Vidare ingår även movern Reich Ea-
sydriver pro 1.8, som underlättar fick-
parkering, samt styrsystemet Hobby 

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. 

Connect som fjärrstyr funktioner som 
t ex belysning och temperatur. En 
prototyp av vagnen finns redan att se 
hos Tumbo. Modellen finns i en be-
gränsad upplaga på tio exemplar. Le-
verans till kund kommer att ske under 
maj månad. 

Håkan Jägmar, försäljningschef Hobby 
Sverige.

Hobby 460 SL Tumbo Edition har en exklusiv exteriör design i champagne.
Köket är ovanligt stort för en kompakt 
vagn som 460 SL.

Hobbys Tumbo Edition är en resevagn med långbäddar.Kabe gör dubbel satsning på plåtisar
Kabe Van byggs på Mercedes och lanserades i höstas. Kabe är delägare i det nya märket Affinity.

Kabe Van är 690 cm lång och har förhöjt tak.

Affinity byggs på Fiat Ducator längsta skåpbil.

Stockholm Husbil 2020
6-8 mars

Kistamässan

www.skarosser.se
info@skarosser.se
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I höstas lanserade danska 
Isabella sitt första uppblås-
bara förtält. Nu har de första 
tälten levererats och börjat 
användas av husvagnscam-
pare. – Responsen från såväl 
kunder och återförsäljare 
som press är över all förvän-
tan, säger Martin Lorentzon, 
produktchef på Kama Fritid. 

 Det uppblåsbara förtältet heter Air 
Cirrus North 400 och hade svensk 
premiär på Elmiamässan i höstas. 
Många nyfikna campare trängdes i 
Kama Fritids monter för att titta när-
mare på Isabella första lufttält. 

– De första lufttälten på mark-
naden hade vissa brister. 
Därför har Isabella har 
avsiktligt avvaktat med 
sin lansering tills de 
utvecklat ett luft-
tält som håller den 
höga kvalitet som 
kunderna förväntar, 
säger Martin Lo-
rentzon. 

Att Isabella lyckats 
i sin strävan visas av en 
handfull utmärkelser som 
produkten fått i Tyskland och Stor-
britannien, bland annat det ansedda 
tyska priset König Kunde Award. 

– Priserna avser dels designen och 
dels användarvänligheten. Tältet är 
helt enkelt både snyggt och praktiskt, 
menar Martin. 

Bygg ut med Annex
Till Air Cirrus North 400 används 
samma välkända material som i tradi-
tionella Isabella-förtält. Både fronter 
och gavlar är tillverkade i genom-
färgade Isacryl, ett lätt och robust 

material som andas. Genomfärgad 
Isacryl gör att färgerna i det uppblås-
bara förtältet håller färgen. Myggnät 
i gavlarna ger ett optimalt inomhus-
klimat och minimerar kondensbild-
ning. Air Cirrus North utnyttjar ut-
rymmet i tältet på bästa sätt. Ett djup 
på 275 cm och lodräta väggar ger ett 
rymligt sällskapsutrymme med högt 
i tak. Modellen kan byggas ut med 
ett Air Annex på båda sidor av tältet. 
– Air Annex fördubblar förtältets 
yta. Annexet har en extra hög öpp-
ning med dragkedja i gavlarna som 
ger dig en känsla av att annexet är 
integrerat i själva tältet. Du kan ex-
empelvis använda det som extra 

sovrum, matplats och lekrum, be-
rättar Aga Gadkowska, ut-
vecklingschef hos Isabella. 

Enbart luftkanaler 
Till Cirrus North medföljer inga 
stänger, tältet består enbart av 
luftkanaler och det behövs inga 
extra stänger i vare sig baldaki-
ner eller intill husvagnen. Balda-

kinen skyddar tältet mot vä-
der och vind samtidigt som 
den ger skugga när man vis-
tas inne i tältet. Air Cirrus 

North har Isabellas nyutvecklade 
IsaAir-luftsystem. Det pumpas bara 
på ett ställe och är mycket enkelt att 
använda. 

– Det moduluppbyggda luftsyste-
met har ventilförbindelse mellan alla 
moduler, vilket gör att du enkelt kan 
stänga till en luftkanal och byta ut den 
utan att ta ner tältet, berättar Aga.

En Av/På-knapp indikerar tydligt 
om den är öppen eller stängd. Luftka-
nalerna består av tre lager som säker-
ställer att de är täta och står stabilt. 
Air Cirrus North passar till husvagns- 
och husbilshöjder 242-255 cm.  

Prisat lufttält från Isabella

Förtältet ger ett rymligt sällskapsutrymme med högt i tak.

En Av/På-knapp indikerar tydligt om 
den är öppen eller stängd.

IsaAir-luftsystemet är enkelt att an-
vända och pumpas bara på ett ställe.

Air Cirrus North 400 består enbart av luftkanaler och det behövs inga extra stänger i vare sig baldakiner eller intill husvagnen.

Martin Lorentzon, produktchef på 
Kama Fritid.

STÖRST I EUROPA PÅ PILOTE HUSBILAR

FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG - VI HJÄLPER ER ATT SÄLJA ER HUSBIL - FAST ARVODE 

ALLT SOM RÖR HUSBILEN OCH LITE TILL 
CENTER STOCKHOLM

SKOKLOSTERS HUSBILAR & HUSVAGNAR  - MJÖDVÄGEN 3 - BÅLSTA 746 50 - Tel. 0171-59499

HELINS       WWW.SKOKLOSTERS.SE      PILOTE PREMIUM CLASS 

Träffa oss på 
den nya mässan 
Husbil Stockholm 
i Kista 6-8 mars!
www.husbilsthlm.se

Husbilar från Europas ledande tillverkare!
Varmt välkommen till oss i Upplands Väsby, där vi säljer husbilar från HYMER och Carado. Vi har även ett 
stort utbud av begagnade husbilar och husvagnar. Titta gärna in i vår stora tillbehörsbutik med tältutställ-
ning, för de senaste nyheterna till din husvagn/husbil.

facebook.com/HansenCaravan

HYMER CENTER by HANSEN CARAVAN 
Vallentunav. 401 • Upplands Väsby • 08-51817000

ÖPPET Mån-Tor 10-18 • Fre 10-17 • Lör 11-14
www.hymercenter.se

 
 Gasolfyllning P11 

ENDAST

349 KR 
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Årets campingsäsong närmar 
sig och det är dags att fun-
dera på hur ditt fritidsfordon 
mår efter vinterförvaringen. 
Här delar Bilprovningens ex-
pert Morgan Isacsson med 
sig sina bästa tips.

 En väl vinterförberedd husvagn 
eller husbil klarar av vintersäsongen 
utan några större problem, men det 
finns ändå en del att tänka på innan 
man tar fordonen i drift igen.

– Även om fordonet stått skyddat 
under vintern finns det risk för min-
dre fuktskador. Fuktkontroll bör göras 

årligen för att tidigt upptäcka och åt-
gärda eventuella problem, säger Mor-
gan Isacsson, Bilprovningens expert 
på kontrollbesiktning. 

Börja därför med en noggrann vi-
suell kontroll inne i fordonet och var 
uppmärksam på om det luktar unket.

Gasolkontroll
Bilprovningens statistik från visar att 
fem procent av fordonen har läckage 
i gasolanläggningen. Eftersom gasol-
kontroll inte längre är obligatoriskt är 
det klokt att göra i samband med be-
siktningen. Det är en billig livförsäk-
ring som säkrar semestern.

– Jag rekommenderar att gasolan-
läggningens funktion, fastsättning 
och täthet kontrolleras årligen.  Inför 
varje campingsäsong bör man byta 
packningen som sitter på anslutnings- 

Dags att se över fritidsfordonet

NÅGRA SAKER ATT TÄNKA PÅ:
- Däckens mönsterdjup, lufttryck och ev 

sprickor.
- Bromsarnas funktion och kondition.
- Kontrollera kulkopplingen.
- Belysningen och släpvagnskontakten.
- Batteriernas kondition.
- Att ventilationen fungerar.
- Skydda däcken från det skadliga solljuset.
- Rengöring av husbilens ut- och insida.
- Rengöring av vattentankar och vattenlås.
- Låt fordonet stå under tak om möjligt 

även under säsong.
- Att fordonet är kontrollbesiktat inför 

användandet.

eller reduceringsventilen till gasoltu-
ben, säger Morgan.

Ett annat tips är att kontrollera kul-
kopplingen så att den inte rostat eller 
låst sig. 

Eftersom gasolkontroll inte längre är obligatoriskt är det klokt att göra i sam-
band med besiktningen. 

Caravanhallen mot nya mål

Campout introducerar en 
revolutionerande säkerhets-
produkt på den svenska 
marknaden. GasStop förhin-
drar gasläckage och kan vara 
en livräddande investering. 

 GasStop är en ventil som omedelbart 
och automatiskt stänger av gastillför-
seln vid större läckage eller systemfel. 
Produkten kan också användas för att 
göra en enklare täthetskontroll. Gas-
Stop har en förbrukningsmätare som 
indikerar när det börjar bli ont om gas 
så att nästa påfyllning kan planerar i 
förväg. Ventilen är lätt att installera 
och att använda. Kan även användas 
på system med gasolomkopplare och 
dubbla flaskor.

Tillbehörsspecialisten Cam-
pout tillämpar småländskt 
pristänk. Det betyder bra 
campingprylar utan onödiga 
mellanhänder.

 Smålandsföretaget har gamla anor i 
branschen och har sitt ursprung i Ög-
gestorp Caravan, välkänd tillverkare 
och återförsäljare av husvagnar och 
husbilar. Numera är det fritidstillbe-
hör under namnet Campout som gäl-
ler. Verksamheten drivs av Jonathan 
Larsson och Joakim Guldstrand, vilka 
sedan starten 2012 byggt upp ett brett 
sortiment av produkter för camping, 
friluftsliv och outdoor. 

– Vi bygger successivt upp ett varu-
märke som ska stå starkt i framtiden 
med ett eget prisvärt sortiment, i eget 
svenskt lager som grund. Campout ska 
förknippas med prisvärda produkter 
av hög kvalitet - utan onödiga mellan-
händer, säger vd Jonathan Larsson.

ProPlus
Förutom egna produkter under 
främst varumärket ”Campout” är man 
också exklusiv återförsäljare av Pro-
Plus som har ett brett utbud av tillbe-
hör för husvagn och husbil med bra 
kvalité till lägre priser.

Man har även tagit GasStop till den 
Svenska marknaden - en säkerhets-
ventil för gasol som blivit mycket po-
pulär på kort tid och sålt över förvän-
tan. 

Campout satsar 
på egna varumärken

GasStop - ny ventil 
för säkrare gasol

Så monteras GasStop:

1 Anslut GasStop-ventilen till gasflas-
kan.

2 Dra åt ventilen. 
3 Anslut befintlig reducerventil och 

slang till GasStop-ventilen. GasStop 
går ej att använda med överflödes-
ventil [EFV].

4 Koppla på gasen och pumpa på mä-
taren 4-6 gånger för att starta gas-
flödet.Joakim Guldstrand och Jonathan Larsson på lagret i Tenhult.

Vare sig du har husbil eller 
husvagn så kan det vara en 
utmaning att parkera i våg. 
Med E&P Hydraulics nivåsys-
tem blir campinglivet mycket 
enklare. 

 Att parkera sitt fritidsfordon i våg är 
inte alltid lätt. Därför har E & P Hy-
draulics utvecklat ett system som skö-
ter det helt automatiskt. För husbilar 
heter produkten levelC och består av 
fyra stödben som vardera kan lyfta en 
vikt på två ton. 

– Med en knapptryckning ställer 
sig husbilen i våg, helt automatiskt på 
bara två minuter. Dessutom står hus-
bilen helt stabilt, säger Miro de Jong, 
ansvarig för den svenska marknaden. 

Tack vare systemet känns inga rö-

relser i husbilen när någon stiger in 
eller ut. En fördel, inte minst för den 
som vill sova lite längre och inte stö-
ras av husbilens gungningar när nå-
gon morgonpigg går omkring i husbi-
len eller stiger ur.

Panel eller fjärrkontroll
För husvagnsägare gäller samma sak. 
Här heter systemet levelC och har 
sex hydrauliska stödben som sköter 
jobbet så att man slipper använda 
handveven. Systemet styrs via en kon-
trollpanel inne i husvagnen eller fjärr-
kontroll och kan styras på två sätt: De 
hydrauliska stödbenen manövreras 
antingen helautomatiskt eller halv-
automatiskt med parvis justering av 
stödbenen sida för sida manuellt. 
Detta innebär att man undviker vrid-
belastningar på underredet. 

Miro de Jong är E&P:s representant i Sverige.

Hitta rätt nivå – med 
ett enkelt knapptryck

– E&P Hydraulics nivåsystem kan 
eftermonteras på nästan alla husbilar 
och husvagnar, säger Miro de Jong.

Godkänt av Al-ko
E & P Hydraulics har sitt säte i Nieuw-
Vennep i Nederländerna och har fun-

nits på marknaden i drygt tio år. Sedan 
januari 2018 ingår E&P Hydraulics i 
DexKo Global-koncernen.

– Vi har det mest sålda nivåsyste-
met i Europa och är det enda som är 
godkänt av Al-ko, berättar Miro. 

Inne på sitt 61:a år är Cara-
vanhallen still-going-strong. 
Oskar Lindgren är företagets 
tredje generation och full av 
optimism. – Vi är bättre rus-
tade än någonsin, säger han. 

 Oskar är platschef på anläggningen 
i Södertälje. Tillsammans med sina 
bröder David och Oliver är han före-
tagets tredje generation. Alla tre är 
delägare och arbetar långsiktigt med 
kundernas bästa för ögonen.

– Det är roligt att vara delaktig i ett 

familjeföretag med gamla anor. Samti-
digt ett stort ansvar, men vi är trygga i 
vår relation med kunderna, säger Os-
kar.

Nyligen fick han förstärkning i sin 
personal av en gammal bekant. Jimmy 
Busch har tidigare jobbat hos Ca-
ravanhallen och återvänder nu som 
platschef i Haninge. 

– Jag har haft de flesta arbetsupp-
gifter som förekommer i branschen. 
Jag började med rekonditionering, 
därefter verkstad och senare butik 
och slutligen försäljning. Det har gett 
mig en värdefull helhetsbild av verk-
samheten som kommer kunderna till 
nytta, säger Jimmy. 

Kabria
Oskar berättar att företaget blivit 
Kama Premium Dealer och satsar 
mycket på tillbehör och eftermark-
nad. 

– Via Kamas Order To Store och 
Ecster Pay är det enkelt att beställa 

online och hämta ut produkterna i 
våra butiker. 

En annan produkt han gärna slår ett 
slag för är försäkringar från Kabria. 

– Det är en mycket prisvärd hel-
försäkring som alla återförsäljare av 
Kabe och Adria erbjuder. Den gäller 
för alla märken, har låga självrisker 
och innefattar assistans, allrisk, se-
mesteravbrott och rån eller överfall.  

60 plus
Caravanhallen grundades 1959 av 
Sven Lindgren under namnet Lind-
grens Husvagnar. Senare ändrades 
namnet till Husvagnshallen och sedan 
år 2000 känner vi företaget som Cara-
vanhallen.

– Från en blygsam start har vi vuxit 
sakta, men säkert. Vi har valt att ex-
pandera långsamt. Investeringarna 
har gjorts med egna pengar och vi står 
därför på en väldigt stabil grund i dag, 
säger Urban Lindgren, son till grun-
daren.

Urban Lindgren har drivit familjeföretaget sedan han var 22 år. Till sommaren 
fyller han 70 år.

FAKTA CARAVANHALLEN
Vd: Urban Lindgren
Grundades: 1959
Finns i: Södertälje och Haninge
Anställda: 35
Sålda fordon: ca 600 per år
Omsättning: 285 miljoner kr

Anläggningen i Haninge invigde 2018.

Dethleffs Alpha är en av Oskars favo-
ritmodeller. – Rymlig och mycket bil 
för pengarna, säger han. 

Urban, Oskar, Ted, och Patrik träffar 
du i Södertälje. 
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Närmare 4000 personer 
vallfärdar till Tumbo när det 
vankas vårmässa. I år är an-
läggningen fullproppad med 
över 350 fordon, närmare 30 
utställare och massor av spe-
cialerbjudanden. 

 Tumbo är en framgångssaga som 
startade redan år 1965. För tre och ett 
halvt år sedan invigdes en hypermo-
dern anläggning på 7500 kvm utmed 
E20 utanför Eskil-
stuna. Satsningen 
har minst sagt slagit 
väl ut. Försäljningen 
har skjutit i höjden 
och omsättningen 
närmar sig 450 mil-
joner kronor. 

– Responsen på ny-
bygget har varit fan-
tastisk. Intresset från 
kunderna är enormt 
och vi har många nya besökare varje 
vecka året om, berättar Cecilia Östling.  
Tillväxten har gjort att Tumbo tre år 

i rad har utsetts till Gasellföretag av 
Dagens Industri. 

– Vi är glada och stolta över utmär-
kelserna, det är ett bevis på att vår 
satsning var rätt, fortsätter Cecilia.

Nästa steg är att färdigställa 14 ställ-
platser som beräknas öppna till som-
maren. 

Fransk bädd populärt
Tumbo marknadsför husbilar från 
Dethleffs, Bürstner, Sunlight och 
Rapido samt husvagnar från Dethl-

effs och Hobby. To-
talt säljs runt 1000 
enheter per år. Ett 
segment som går sär-
skilt bra är kompakta 
husbilar, så kall-
lade plåtisar. Tumbo 
marknadsför plåtisar 
från Rapido, Drea-
mer, Bürstner, Road-
car och Sunlight.

– En spännande 
modell är Rapido V62 som har fransk 
bädd, stort badrum och vinkelkök 
med stor kyl. Rent generellt märker vi 

ett ökande intresse för fransk bädd på 
nyförsäljningen igen, berättar Linnea 
Östling. Fransk bädd innebär att dub-
belsängen står utmed ena långsidan. 

Fransk bädd innebär att dubbel-
sängen står utmed ena långsidan. 

Nya husvagnar
En nyhet för året är att Tumbo har 
tagit in husvagnar från Dethleffs i 
sortimentet. Fem modeller finns att 
titta på, alla i serien Generation Scan-
dinavia.

– Scandinavia är fullutrustade vag-
nar gjorda för året-runt-användning. 
Modellen 695 BQT är praktiskt taget en 
tvårumslägenhet på hjul med vatten-
buren värme, golvvärme och frontkök. 

Apropå husvagnar så är Tumbo är 

störst i landet på Hobby husvagnar. 
Just nu erbjuder Tumbo en specialmo-
dell som de är ensamma i landet om. 

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

Vårmässa
Traditionsenligt anordnar Tumbo en 
vårmässa i mars. Årets evenemang 
äger rum 7-8 mars och förväntas locka 
närmare 4000 besökare. 

– Vi gästas av närmare 30 utställare 
som visar sina nyheter. Självklart vi-
sar vi även alla de senaste modellerna 
och lämnar 15 procents rabatt på allt i 
butiken, avslutar Linnea Östling.

Tumbo en riktig 
publikmagnet

PÅ TUMBOS VÅRMÄSSA TRÄFFAR DU:
Leverantörer:
Abnet
Kama Fritid
Batteribolaget
Cinderella
Dometic
E&P Hydraulics
Karnag
Hobby
Dethleffs
Sunlight

Utställare
Husbilskompisar
Husbilsspelet
Wäsby Magasin
Leathermaster
Piczo 
My driving academy, 
trafikskola
Strängnäs Trafikskola
Författare
Lock smörpaket

Klubbar/campingar
Parken Zoo
Skatzö Bad & Camping
Djulö Camping
Malmköping Camping
Bürstner Klubben
Dethleffs Klubben
Rapido Club of Sweden
MHCS

4000 personer vallfärdar till Tumbo när det vankas vårmässa. Här hittar du över 
350 fordon, närmare 30 utställare och massor av specialerbjudanden.

Cecilia, Jan och Linnea driver 
Tumbo Husvagnar & Husbilar.

Tumbos anläggning ligger utmed E20 utanför 
Eskilstuna och är på 7500 kvm. Det gör dem till 
landets enskilt största återförsäljare av husvagnar 
och husbilar.

Vitas ex et lamusciam qui corum landit dolor aceptatur?

En nyhet för året är att Tumbo har tagit 
in husvagnar från Dethleffs i sortimentet.

Plåtisen Rapido V62.

Begagnade bil, husbil- och 
husvagnsdelar i stor sortering.

Märkesdemontering och husbil- 
och husvagnsdemontering.

Stort urval av inlösta husvagnar 
och husbilar via försäkringsbolag, 

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

Gör en gasolkontroll för 
säkrare camping!
Vår statistik visar att 5 procent av gasolanläggningarna 
i campingfordonen har läckage. Vi rekommenderar därför 
alltid en årlig gasolkontroll, gärna i samband med kontroll-
besiktningen. Boka tid via 0771-600 600.
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Namn:  .........................................................................................................................................

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

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

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

Skicka lösningen senast 31/3 till Mediapress AB, Box 195, 271 24 Ystad. 
Märk kuvertet med ”Korsord”. Lycka till!

DU KAN VINNA: 
MÖBELSET MED FYRA 
COLIBRI STOLAR 
OCH ETT ELSA BORD, 
VÄRDE 3175 KR! 

VINN STOLAR OCH BORD FRÅN CAMPOUT!

Tävlingen presenteras i samarbete med

Stolarna har nackkudde och 
är fällbara i sju positioner. 
Bordet är 115x70 cm och 
har justerbara ben.

Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm

Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm

Nära till
stad och bad

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

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

brygga till Stockholms Stadshus eller Drottningholms Slott.

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

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

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

VI HAR ÖPPET 
9 APRIL – 4 OKTOBER 2020

MER HUSBILSSEMESTER
KAPELLSKÄR–NÅDENDAL
2 personer, 2 måltidsbufféer per person + bil 
Morgonavgångar. Boka-tidigt-erbjudande.

490kr
pris 
från

Boka din resa på finnlines.se

Din kompletta leverantör av dynor, 
madrasser och bäddmadrasser till 
husvagn, husbil, mm.

Åbyvägen 14, 915 96 FLARKEN
Tel. 0934-210 60 Fax 0934-210 65

www.svenskadynor.seÅbysvägen 14 • 915 96  Flarken
Tel: 0934-21060  Fax: 0934-21065
Gunnar Jacobsson & Benny Johansson med personal

Din kompletta leverantör av dynor, 
madrasser, bäddmadrasser och gardiner

till ditt fritidsfordon.

  NYA DYNOR 

   TILL DITT 

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

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

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

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

Nya dynor till 
ert fritidsfordon?

RV MASTERS AB
Comfort solskydd

Skydda din husbil från sol och kyla

Monter A:06

www.rvmasters.se



Returadress:
Mediapress AB
Box 195, 271 21 Ystad


