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HYSSNA 0320-305 50 | BJUV 042-830 80 

STOCKHOLM 08-756 67 60 | BORLÄNGE 0243-21 25 00 

MANTORP 0142-670 700 | KARLSTAD 054-202 16 50 | KALMAR 0480-889 44

                              (ej Bürstner)

UPPTÄCK 
FORSBERGS!
forsbergsfritidscenter.se

Välsorterade 

tillbehörsbutiker 

samt förmånlig 

fi nansiering!

Alltid minst 

 600 husbilar och 

husvagnar i lager! 

Både nytt & begagnat 

för omgående 

leverans!

Både nytt & begagnat 

Välj bland 

5 varumärken på 

7 center! Vi har alla 

storlekar och 

prislägen!

Störst i Sv� ige!
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Se LMCs 2019 nyheter hos din återförsäljare  ·  Gör ett tryggt köp hos oss!

– ett klokt val!

Med en husbil från 
LMC kan du njuta av 

höstens färgglada fär-
ger i vårt vackra land.  

LMC-husbilar är  
utrustade för alla 

typer av väder - även 
om de vackra höstfär-
gerna byts ut mot klar 

frost. 
 

Trevlig höst!

www.lmc-caravan.se

AUKT
O
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D LMC-ÅTERFÖRSÄ
LJARE                  

 

– e� klokt val!

Asarums Husvagncenter
Asarum
Tel: 0454-32 02 30
www.asarumshusvagncenter.se

Backamo Husvagncenter
Ljungskile 
Tel: 0522-234 40 
www.backamohusvagnscenter.se

Nordlunds Motor
Kusmark (Skellefteå) 
Tel: 0910-72 40 00 
www.nordlundsmotor.se

Sandor & Lasses Bilservice
Jönköping 
Tel: 036-648 38 
www.sandorlasse.se

Skara Husvagnar AB  
Skara
Tel: 0511-189 85
www.skarahusvagnar.se 

Solhem Husbil AB  
Bålsta
Tel: 08-40 90 75 00
www.solhemhusbil.se

Sören Käll’s Bil  
Östhammar 
Tel: 0173-511 19 
www.sorenkallbil.se

Tomelilla Husvagnar 
Tomelilla 
Tel: 0417-128 10 
www.tomelillahusvagnar.se

Weidars 
Husbilar/Bilhuset Kalmar 
Tel: 0480-41 15 16 
www.weidarshusbilar.se

7H Fritid 
Kinna 
Tel: 0320-165 00 
www.7hfritid.se

Birsta Husbil  
Sundsvall 
Tel: 060-12 81 00
www.birstahusbil.se

Bothnia Fritid  
Boden 
Tel: 0921-180 50 
www.bothniafritid.se

Holiday Husbils-Center
Löddeköpinge 
Tel: 046-72 72 62 
www.holiday.st

Husvagnsdepån 
Billesholm
Tel: 042-700 80
www.husvagnsdepan.se

Husvagns-Expo   
Bromölla 
Tel: 0456-225 50
www.husvagnsexpo.se

HusvagnSpecialisten AB 
Uppsala
Tel: 08-594 112 20
www.husvagnspecialisten.se

Husvagn-Svensson  
Lidköping 
Tel: 0510-222 70 
www.husvagn-svensson.se

Husvagn-Svensson  
Kållered 
Tel: 031-795 12 90
www.husvagn-svensson.se

Loods Fritids AB  
Borlänge 
Tel: 0243-155 50 
www.loods.se

Mälardalens Caravan Center 
Stora Sundby / Eskilstuna
Tel: 016-14 72 12 
www.macmoller.se

Tillsammans med Mercedes-Benz har HYMER utvecklat en helt ny husbil från grunden. De båda företagens 
långa erfarenheter har samlats med ett tyligt mål. Att skapa den perfekta husbilen utan kompromisser 
där ingenting lämnats åt slumpen. Samarbetet mellan HYMER och Mercedes-Benz har överträffat alla högt 
ställda förväntningar i fråga om komfort, design, kvalitet och säkerhet. Frågan är om en husbil kan bli 
bättre än så här. Mer information på www.hymer.com/B-MC

NYA HYMER B-Klass ModernComfort:

Kärlek vid första ögonkastet.
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Då var det snart jul igen och där tog det 
året slut. Som vanligt undrar man vad 
som hände, vart tog månaderna vägen? 
Nyss var det midsommar, om en vecka 
är det advent. Enligt det välkända tale-
sättet betyder det att man i alla fall haft 
roligt. 

När 2018 ska summeras är det en sak som alla kommer 
att minnas. Den lååånga, varma, sköna sommaren. 
Frusna, bleka nordbor omfamnade lystet solstrålarna 
och förvandlades till ett tillbakalutat medelhavsfolk 
som aldrig ville gå och lägga sig. På filtar i parken, på 
bryggorna i småbåtshamnen, på uteserveringar och 
hemma i trädgården – överallt njöt medborgarna av 
värmen i sällskap av nära och kära. 

Samtidigt innebar värmeböljan problem för vissa 
och när skogsbränderna härjade som värst fick många 
sig en tankeställare om hur det egentligen står till 
med klimatet. Åsikterna om orsakerna till väderfeno-
menen går isär och det är inte alltid lätt att veta hur 
man ska bete sig för att leva hållbart. 

En ny norsk rapport hävdar att husbilssemestrar bi-
drar i betydligt mindre utsträckning till växthusgas-
utsläpp än andra semesterformer (läs mer på sidan 
8). Om så är fallet – bra! Dessutom är jag övertygad 
om att mobilt boende har en mängd andra positiva ef-
fekter som gör människor gott. Närheten till naturen, 
mötet med andra människor, konsumtion av närpro-
ducerade varor och känslan av att vara fri. Känslan av 
att vara på väg. 

Syftet med den här tidningen är just att inspirera 
till ett friare liv och att hitta verktyg som underlättar 
och förgyller både vardag och fritid. Jag hoppas att 
detta nummer lever upp till vår ambition och samti-
digt bjuder på en stunds trevlig avkoppling.

Gott slut på 2018!

Ps. Om du vill ha en semester i avskildhet så finns det 
en fyr på Färöarna som uppfyller din önskan. Titta på 
bilden på sidan 19.

medverkande i detta nummer:
Elin Liljero Eriksson, Rickard L Eriksson,  
Bo E Rosén, Sanna Ohlander, torbjörn Lagerwall, 
Kjell magnusson

tidningsförlaget mediapress aB 
Box 195, 271 24 Ystad 
telefon 0411-737 80  
redaktion@mediapress.se

Tiden går fort

"Syftet med den här tidningen är just 
att inspirera till ett friare liv och att 

hitta verktyg som underlättar och 
förgyller både vardag och fritid"

Daniel Andersson 
Redaktör

Innehåll I detta nummer:

13
Carola bjuder hem publiken

18
fascinerande färöarna – 
naturfenomen och hisnande vyer

30
Nya inspelningar av  
Gone Camping

08 Klimatsmart semester

10 Summering av årets Elmiamässa

16 tysklands bästa julmarknader

24 Rab – stillsam ö i Kroatien

31 tävling: Vinn båtbiljetter

26 Branschprofilen: Anders Ekdahl

28 WestCoast Racing jagar rekord

30 Livsstilsmagasin på nätet

Producent: Daniel Andersson
tryck: Kroonpress, Estland
Omslagsfoto: Rickard L Eriksson
annonser: Christer Hellemarck

Golden Dream är husbilen för dig som verkligen vill sätta guldkant 
på livet. Här får du möjlighet att uppleva världen i högsta  komfort 
och lyx. Vi bygger din unika husbil på lastbilschassi vilket ger dig 
gott om utrymme och plats för det där lilla extra – som ett väl
utrustat kök, stort vardagsrum och ett rymligt garage till exempel.  
Du får dessutom överlägsen kör och åkkomfort. Husbilen designas 
 precis efter dina önskemål så att din fritid blir en riktig drömtillvaro. 

LYXLIV I HUSBIL

INFO@GOLDENDREAM.SE  •  MJÄLARYDSVÄGEN 21, TENHULT  •  036-39 02 85

Luxury life on tour

Läs mer om 
Sveriges största och 
häftigaste husbil på

goldendream.se

MER INFO
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Semesterresor är för många ett väl-
kommet avbrott i vardagen. Samtidigt 
ökar vår medvetenhet om resandets 
påverkan på miljön. Så frågan är: hur 
semestrar man mest klimatsmart?
– Med husbil om man jämför med andra 
transportformer, säger Alf Ekström, vd 
och koncernchef på Kabe. 

Visserligen har husbilar något högre utsläpp än an-
dra bilar.  Men som semesterform är det ett av de 
bästa miljöalternativen.

– Att åka på kryssning till exempel är ett av de 
värsta alternativen, fortsätter Alf Ekström. 

Han får stöd i en stor undersökning, som den 
norska branschorganisationen Norges Caravan-
bransjeforbund (NCB), tagit fram och där man räk-
nat på vilka semesterformer som påverkar miljön 
mest. Undersökningen gjordes av norska Østfold-
forskning, som hade som uppdrag att se hur stora 
utsläpp av växthusgaser var för olika transportme-
del sett till semesterform. 

Hälften så stora utsläpp
I undersökningen utgick man från en veckas se-
mester. Man tog fasta på faktorer som transport, 
övernattning, mat och aktiviteter. Bland annat jäm-
fördes husbilen med charterresor, kryssningar, van-
lig camping med tält eller bara stanna hemma på sin 
semester. Man utgick från de vanor som husbilens 
största konsumentgrupp har, nämligen ett par i 
60-årsåldern.

Av rapporten framgår att husbilssemester är ett 
av de bästa och miljövänligaste alternativen med 
bara hälften så stora utsläpp av koldioxid som en 
charterresa till någon semesterort söderut. Det 
framkom också att en semester i det egna landet är 
det bästa och miljövänligaste alternativet.

Kryssning sämst
Sämst för miljön att ge sig iväg på en veckas kryss-
ning. På en kryssning längs den norska kusten släp-
per ett fartyg ut nio gånger så mycket koldioxid som 
vad en vanlig storstadssemester orsakar.

– Undersökningen visar helt klart att husbilen är 
ett av de miljövänligaste alternativen om man ser 
till semesterformen, säger Alf Ekström. Det är vik-
tigt att understryka att husbilen inte bara ska ses 

som ett transportmedel, man måste även ta hänsyn 
till andra faktorer som hänger ihop med semester-
formen.

Nya tankebanor
Den norska rapporten visar att en höjd fordonsskatt 
på husbilar inte är ett effektivt sätt att minska kli-
matpåverkan i ett bredare perspektiv.

– Det är viktigt att man inte bara ser husbilen 
som ett transportmedel utan som en miljövänlig se-
mesterform, säger Alf Ekström. Den här undersök-
ningen har skapat nya tankebanor, som man klätt i 
siffror.

Att undersökningen gjordes i Norge berodde på 
den stora ökningen av husbilar som skett där de 
senaste åren samt att de flesta norrmän helst reser 
och semestrar i sitt hemland.

– Men resultaten kan även överföras till svenska 
förhållanden, säger Alf Ekström, som räknar med 
att rapporten även i Sverige kommer att skapa en ny 
diskussion om beskattning och klimatsmarta sätt 
att semestra på.

ny rapport om semester- 
formers miljöpåverkan

Klimagassutslipp for ulike ferieformer

Transport            Overnatting            Mat            Aktivitet
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Snitt

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

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

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

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

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

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

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

Bobilferie er bedre for klimaet enn 
en del sammenlignbare ferier

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

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

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

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

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

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

For å komme fram til disse tallene er det for hver av
ferieformene laget detaljerte beskrivelser av transport,
overnatting, kosthold og aktiviteter. Resultatene er gitt i 
figuren til venstre.
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Växthusgasutsläpp (kg CO
2
 /person) för olika semesterformer

Källa: Norges Caravanbransjeforbund/Østfoldforskning

Lindströms ett superföretag
I år kvalade 728 bolag in på Veckans Affä-
rers lista över Superföretag. För att kom-
ma med krävs att bolaget fyra år i rad kla-
rar högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet 
och avkastning på kapital. Lindströms 
Husvagnar & Husbilar i Bålsta/Enköping 
tillhör den knappa promille av alla Sveri-
ges företag som tog sig in på listan.

några nyckelfakta i undersökningen:
∞ totalt ger en vecka husbilssemester ett ut-

släpp på drygt 300 kg koldioxid per person. 
Det är mindre än vad en typisk storstads-
semester ger.

∞ Att bo på hotell i en storstad under en 
vecka har en relativt hög energiförbrukning 
per övernattning. Det beror på att hotell i 
storstäder, beroende på land, har energikäl-
lor som i allmänhet har höga utsläpp av 
växthusgaser.

∞ Kryssningar har de i särklass högsta utsläp-
pen av växthusgaser.

text: Kjell magnusson

Semester 
hemma

Husbils-
semester

Solsemester 
charter

Storstads-
semester

Stugsemester

transport mat Aktiviteterövernattning

Båtsemester 
längs kusten

fjällvandring tältsemester 
med bil

Husvagns-
semester

Semester-
kryssning

Utsläpp per 
vecka och  

person (Norge)

Årets stäLLpLats finns i Bua
Tävlingen Årets ställplats anordnas av 
tidningen Husbil & Husvagn och den ni-
onde upplagan avgjordes på Elmiamässan 
i september. Bua hamn vann med 28 pro-
cent av rösterna. Ställplatsen i Bua hamn, 
som funnits sedan år 2010, gästades under 
sommaren av 7 200 husbilar.

erwin Hymer group 
i miLjardaffär
Amerikanska Thor Industries förvär-
var den tyska husvagns- och husbilsjät-
ten Erwin Hymer Group i en affär värd 
motsvarande 21,9 miljarder kronor. Thor 
Industries har 48 procent av marknaden 
i USA och Kanada, och marknadsför bl a 
klassiska husvagnen Airstream. Omsätt-
ningen 2016/2017 var 7,3 miljarder dollar. 
Erwin Hymer Group å sin sida omsatte 2,5 
miljarder euro under 2017/2018 och voly-
men var 62 000 fordon. EHG marknads-
för 24 varumärken, bland annat Hymer, 
Bürstner, Carado, Dethleffs, Laika, LMC 
och Niesmann+Bischoff. 

martin Brandt, vd Erwin Hymer Group

ADR_ADV_brand_270x375mm_xxx_SWE.indd   2 07/11/18   15:19
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Mässan Elmia Husvagn 
Husbil, som ägde rum i 
Jönköping 5-9 septem-
ber, visade med tydlighet 
att intresset för fritids-
fordon är fortsatt stort. 
Varenda kvadratmeter på 
anläggningen var fullbo-
kad av mer än 150 utstäl-
lare. Numera är det hus-
bilarna som lockar mest 
med en försäljning på ca 
7000 enheter per år. 

Elmia Husvagn Husbil är årets 
höjdpunkt för husvagns- och 
husbilsbranschen. Mässan grun-
dades år 1981 och är sedan länge 
etablerad som en fem dagar lång 
folkfest. I stort sett alla husbils- 
och husvagnsmärken finns på 
plats för att visa upp sina nyheter och uppemot 20 
procent av all nyförsäljning av fritidsfordon sker på 
mässan. 

– Eftersom hela den svenska marknadens utbud 
är samlat på en och samma plats, kan besökarna en-
kelt jämföra priser, planlösningar och andra detal-
jer, säger Klas Brandt, projektledare.

På årets mässa utkristalliserades några tydliga 
tekniktrender. Lättare fordon, utvecklad batteri-
teknik och mer digital teknik i fordonen är att vänta 
framöver. 

Fullbokad camping
De populära seminarierna med rådgivning från 
Husbilsskolan och reseinspiration från Gone Cam-
ping lockade stor publik.

– Det säljs runt 7 000 husbilar varje år så det finns 
massor av frågor att besvara av nya eller erfarna 
husbilsägare. Mässan är ett perfekt forum att vara 

på för att ge råd och tips, sam-
tidigt som vi har väldigt roligt, 
säger Stefan Janeld, chefredak-
tör på tidningen Husbilen Test 
och expert på Husbilsskolan.

Liksom tidigare år var det 
fullbokat på mässcampingen 
där omkring 7000 personer 
bodde.

– Vi på Elmia är väldigt 
nöjda med årets mässa. Vi vet 
sedan tidigare att ett valår 
innebär något färre besökare. 
Trots valåret besöktes mässan 
av 34  502 besökare. Flera av 
utställarna uppger att de slog 
tidigare försäljningsrekord, sä-
ger Klas Brandt.

Brett innehåll
Nästa upplaga av mässan ar-

rangeras 11-15 september 2019. Redan nu är plane-
ringen i full gång. 

– Elmia Husvagn Husbil är en livsstilsmässa med 
ett brett innehåll. Vi vill ständigt förnya oss och 
kommer att presentera ett flertal nyheter nästa år, 
avslutar Klas Brandt.

HusBiLar säLjer mest
- men Husvagnarna spÅs öka
Det finns totalt 94  000 husbilar regist-
rerade i Sverige. Det gör oss till det näst 
husbilstätaste landet i Europa. Så har det 
dock inte alltid varit. Historiskt sett har 
husvagnen varit svenskarnas val av fri-
tidsfordon och under 1970- och 80-talen 
blomstrade försäljningen av svenska mär-
ken som Polar, Kabe och Cabby. Efter en 
period av minskad försäljning förväntas 
nu husvagnarna åter öka under 2019, ca 
två procent enligt en färsk branschunder-
sökning som Elmia Husvagn Husbil låtit 
göra.

Husbilsförsäljningen har däremot skju-
tit i höjden den senaste tioårsperioden. År 
1990 utgjorde husbilarna knappt tolv pro-
cent av försäljningen av fritidsfordon, för-
ra året var siffran 65. Statistiken för 2018 
är inte fullständig, eftersom branschför-
bundet HRF bedömt att införandet av den 
nya fordonsskatten bonus malus medför 
missvisande siffror. Nästa gång rapport 
lämnas blir till årssammanställningen i 
början av januari 2019. Fram till och med 
maj i år, den senaste månaden med offent-
lig statistik, hade husbilsregistreringen 
ökat med 6,77 procent jämfört med samma 
period förra året. 

Stort intresse för  
det mobila livet 

kaBe köper in sig 
i Brittiska CoaCHman
Husvagns- och husbilskoncernen Kabe 
har köpt 21,5 procent av aktierna i engel-
ska husvagnsproducenten Coachman för 
tre miljoner pund. Kabe har en option att 
vid senare tillfälle förvärva ytterligare 11 
procent av aktierna i Coachman. Förvär-
vet möjliggör för företagen att samarbeta 
vad gäller produktutveckling och inköp 
samt utbyte av produktionsteknik.

Coachmanfabriken ligger i Hull, England.

mässcampingen utanför Elmia är populär och blir alltid snabbt fullbokad. Här bor omkring 7000 personer 
under mässan. 

SCR Svensk Campings monter är alltid välbesökt.

Klas Brandt är projektledare för 
Elmia Husvagn Husbil.

Forsbergs Fritidscenter i Bjuv
www.forsbergsfritidscenter.se
Forsbergs Fritidscenter i Borlänge
www.forsbergsfritidscenter.se
Forsbergs Fritidscenter i Hyssna
www.forsbergsfritidscenter.se
Forsbergs Fritidscenter i Karlstad
www.forsbergsfritidscenter.se

Forsbergs Fritidscenter i Mantorp
www.forsbergsfritidscenter.se
Forsbergs Fritidscenter i Stockholm
www.forsbergsfritidscenter.se
Fritidsmetropolen i Umeå
www.fritidsmetropolen.se
Husvagncenter i Luleå
www.husvagnscenter.se

Husvagnsexpo i Bromöllla
www.husvagnsexpo.se
HYMER Center i Göteborg
www.hymercenter.se
Maskincentrum i Bockara
www.maskincentrum-bockara.se
Northcar i Sundsvall
www.northcar.se

Oxelösunds båt och motor i
Oxelösund - www.oxbom.se
Tumbo Husvagnar och Husbilar i
Kvicksund - www.tumbo.se
Örebro Husbilsoutlet i Örebro
www.orebrohusbilsoutlet.se

#hemkänsla för 
högt ställda krav
Den nyutvecklade IXEO T-serien imponerar med sin stil och funktionalitet - både inifrån 
och ut. Den moderna designlinjen gör den till en attraktion. Upplev mer #hemkänsla 
som är typiskt Bürstner.

Ytterligare information: www.buerstner.com/se

Harmony Line TD 744 bjuder på 100% hemkänsla. Unik lounge-lösning i kombination med 
förstklassiga materialval, och elegant stämningsbelysning gör Harmony Line till något 
alldeles extra! Besök din återförsäljare - upplev känslan redan idag!

#räkfrossa
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tvÅ order pÅ Centurion
Concorde är bland det lyxigaste som finns 
på den svenska husbilsmarknaden. Största 
modellen heter Centurion, är tolv meter 
lång och har plats för en sportbil i garaget. 
Trots en prislapp på från ca sju miljoner 
såldes två stycken på årets Elmiamässa. 
Forsbergs Fritidscenter har den svenska 
agenturen för Concorde.
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- men husbilen 
är fortfarande 
hennes andra hem

Carola firar jul 
i träladan

text: Elin Liljero Eriksson. foto: Rickard L Eriksson.

I år är det publikens tur att 
bli hembjuden till Carola 
och njuta av hennes älskade 
julklassiker när hon inviger en 
helt ny konsertplats i den stora 
träladan, ett stenkast från 
hennes nya hem i Steninge 
slottspark. Produktion 
och regi står hon för själv. 
Självklart spelar även hennes 
välpimpade Hymerhusbil en 
viktig roll.

The New Movement.

Integrerad 
glädje.

Alingsås Motorgrupp i Alingsås, alingsasmotorgrupp.se · Birsta husbil i Sundsvall, birstahusbil.se ·  
Caravancenter i Umeå, caravacenterumea.se · HYMER Center Göteborg, hymercenter.se · HYMER  
Center Stockholm, hymercenter.se · HYMER Center Ängelholm, hymercenter.se · HYMER Center  
Örebro,  hymercenter.se · LW Husvagnar i Smedjebacken, lwhusvagnar.se · Nova Camp i  
Trelleborg, novacamp.se · Oxelösunds båt och motor, oxbom.se · HYMER Center by Hansen  
Caravan i Upplands Väsby, hansencaravan.se · Östkustens Fritidscenter i Gunnebo,  
ostkustensfritidscenter.se · Upplands Bil och Fritidscenter i Uppsala,  
bilochfritidscenter.se · Weidars Husbilar i Kalmar, weidarshusbilar.se ·  
Vinslövs Fritidscenter, vinslovs-fritidscenter.se

Upplev mer på carado.se eller  
hos någon av våra återförsäljare.
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kort om: CaroLa Häggkvist
Ålder: 52 år
Familj: pojkvännen Jimmy Källqvist, 48 och barnen Amadeus, 
20 och Zoe, 9
Bor: Steninge
Husbil: Hymer B DL 678
aktuell: med konserten ”Jul med Carola” i träladan vid Steninge 
slottsby, med start 23 november.

Det lackar mot jul. Utanför fönstren i Carolas 
vackra glasveranda börjar Mälarens vatten stilla 
sig och vinterns skepnad ta vid. Inne råder en 
varm och välbehaglig atmosfär. Här, ett stenkast 

från Steninge slott, i ett från början gammalt badhus som nu 
kallas för ”gamla slottet”, har Carola bott sedan april i år. 

– Jag trivs väldigt bra här. Jag är en country girl och trivs 
att bo nära naturen. Och så hamnade jag till och med i en 
vacker slottspark, kan det bli bättre? säger Carola och tänder 
några stearinljus på bordet.

Carola, som inte behövts presenteras med efternamn se-
dan hon slog igenom som 16-åring, släppte sitt första jul-EP 
1983 och sedan dess har hon varit en av våra mest folkkära 
artister även vid jul. Så här års, någon månad före jul, brukar 
det vara mer en regel än undantag för henne att snart ge sig 
ut på julturné. Men den här gången blir det annorlunda. I år 
bjuder hon nämligen hem publiken till sig. Hem till den stora 
träladan som näst intill granne med hennes eget hus i Ste-
ninge och som har plats för över 1000 personer. 

Varifrån kommer idén om att  
ha julkonserter i en trälada?
– Ända sedan jag såg sångerskan Amy Grant spela in en mu-
sikvideo i en lada på 80-talet har jag längtat efter att ha en 
egen gård där jag kan vara lite fri och göra mina konserter. 
När jag fick upp ögonen för träladan efter många års sökande 
och blev visad runt av slottsägaren Per Taube som jag hade 
träffat tidigare föll alla pusselbitarna på plats. Vi har nu isole-
rat den upp till fyra meter och tagit in värmerör som kommer 
ge oss åtminstone 10 grader varmt i ladan. Nu blir det julfee-
ling på riktigt. Och alla vet att det är mössa och vantar på som 
gäller. Ingen går väl i t-shirt vintertid ändå? Vi har låtit det 
få vara levande och bevarat springorna mellan träbrädorna 
så att ladan får fritt luftdrag och inte faller omkull då den är 
en av norra Europas största lador. Men även så att man kan 
använda den om somrarna. 

– Det finns något genuint och vackert med en lada. Allt blir 
lite mer jordnära och det är coolt att blanda nytt och gammalt 
i en lada. Jag älskar att ta design och interiör ut i det fria, på 
oväntade platser, på och kring scenen. Så gör jag även när jag 
är ute med min husbil. Då åker både riktiga palmer, mattor 
och tavlor med som jag pimpar min utsiktsplats med.

Är det också en praktisk fördel  
att ha konserter hemma?
– Jag älskar att se nya platser och att turnera. I 35 år har jag 
besökt de flesta konserthus som finns i Skandinavien och 
jag har länge velat hitta en plats, en slags bas, där jag kan få 
bjuda in publiken till mig. Nu, när jag kommit till halvlek i 
livet, känns det kul att få förverkliga den drömmen. Jag är väl 
också känd för att inreda loger med en massa saker och det är 
klart att det underlättar att ha allt på hemmaplan. 

Din husbil fungerar ofta som loge,  
hur blir det denna gång?
– Jag kommer använda min Hymer-husbil som loge även till 
julkonserterna och ha den ställd intill ladan. Husbilen är en 
underbar plats för mig – ett andra hem – där jag verkligen 
känner mig som hemma var jag än är. Jag är nog lite av en 
ruff boho-chic lyxcamper. I husbilen kan jag hinna gå igenom 
någon musikalisk förändring med kapellmästaren innan kon-
serten eller samla till ett mindre produktionsmöte. Det känns 
fantastiskt att få ha med den även så här på vintern.

"Jag kommer använda min Hymer-husbil som loge 
även till julkonserterna och ha den ställd intill ladan."
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Nu när novembermörkret lägger 
sig drar de populära julmarkna-
derna igång över hela Tyskland. 
Torgen smyckas och hus och gator 
dekoreras med kulörta lyktor, fan-
tasifulla dekorationer och glittran-
de julgranar. Man dricker glühwein, 
äter brända mandlar och grillad 
bratwurst. Och så har man gjort 
sedan medeltiden.  

Allt fler svenskar söker sig till dessa julmark-
nader för att få lite julstämning. Många väljer 
att åka över med sin husbil, då är det lätt att 
ta sig mellan flera marknader. För dig som 
funderar på att åka över till Tyskland kan det 
vara bra att känna till de hastighetsbegräns-
ningar som gäller.

Husbilar upp till 3,5 ton:
Landsväg: 100 km/h,
(på vissa sträckor 90 km/h)
Motorväg: fri fart om inte skyltning
anger annan hastighet.  

Husbilar över 3,5 ton:
Landsväg: 80 km/h
Motorväg: 100 km/h,
(över 7,5 ton: 80 km/h)

Tänk på att dubbdäck är förbjudna i hela 
Tyskland och att du måste beställa en speciell 
miljödekal för att köra i vissa städer som Ber-
lin, Düsseldorf och Dortmund. 

Hur kommer du fira jul i år?
– Jag kommer fira hemma i Steninge och jag kan inte tänka 
mig en mysigare plats att vara på vid jul. Jag tycker om att 
vakna upp på julaftonsmorgon, tända ljus, spela julmusik, allt 
från Frank Sinatra och Bing Crosby till körsång, ta fram krub-
ban och läsa julevangeliet. Jag vill också gärna ge tid för an-
dra, öppna upp mitt hem, hjälpa till eller sjunga på platser så 
som sjukhus, äldreboenden eller härbärgen. Att få göra något 
aktivt för någon annan betyder så mycket, både för min familj 
och för andra, så det vill jag gärna göra.

– Allt det där som hör julen till, så som doften av granbarr, 
Janssons frestelse, glögg och stearinljus, ett snötäckt vinter-
landskap och julgåvor är betydelsefulla element, men det all-
ra viktigaste för mig är julens budskap. Budskapet om himlen 
som tog jorden i sin famn och kom med försoning mellan Gud 
och människan och en ny tidsålder började. Julen är inte bara 
barnens högtid utan även till för oss vuxna där vi kan hitta 
tillbaka till försoningen både till oss själva och med andra. 
Jag gillar att julen får vara en tid av fred och frid. Och när vi 
hittar den himmelska friden i tron betyder den allt. För att 
påminnas om det hjälper musiken mycket till. 

Vad hoppas du ge dem som besöker din julkonsert?
– Jag vill ge en optimal julupplevelse i lantlig slottsmiljö för 
hela familjen, med julmarknad och julbord om man så vill, 
och framföra mina julklassiker med stort band och kören By 
Grace. Jag hoppas också få öppna upp dörrar i hjärtan, låta 
dem som kommer få andas ut och mötas. För mig är det vad 
julen handlar om. 

"Att få göra något aktivt för någon annan betyder så mycket, 
både för min familj och för andra, så det vill jag gärna göra"

Hitta julstämningen på tyska julmarknader text: Kjell magnusson

Frankfurt – en av de äldsta  
Julmarknaden i Frankfurt är en av landets äldsta 
och har funnits sen 1393. 200 marknadsstånd finns 
utspridda över Römerberg, Paulsplatz och Mainkai 
med konsthantverk och godsaker. Det bjuds på en hel 
del musik – bland annat från Nikolaikyrkans balkong. 
Öppnar: 25 november

Lübeck – med ny familjemarknad
Den populära Medeltidsmarknaden hittar du vid fo-
ten av Mariakyrkan och det finns två marknader spe-
ciellt för konsthantverk i Heiligen- Geist - Hospital 
och St: Petri. En nyhet för i år är den speciella barn- 
och familjemarknaden vid Obertrave.  
Öppnar: 23 november (marknaderna för 
konsthantverk öppnar 27 november).

Dortmund – största julmarknaden
Tysklands största julmarknad har även vad som sägs 
vara världens största julgran – en mäktig syn. Julens 
godsaker, delikatesser, leksaker och konsthantverk 
finns fördelade på 300 marknadsstånd och bodar. 
Årets julmarknad är den 111:e i ordningen.
Öppnar: 19 november

 
Kiel – perfekt för dig med bil
Den gamla Hansastaden är en av de nordligaste tyska 
städerna som bjuder in till julmarknad. Marknaderna 
i Kiel är koncentrerade kring Holstenstrasse och Al-
ter Markt och dessutom finns en 700 kvadratmeter 
stor skridskobana på Rathausplatz.  
Öppnar: 23 november

Berlin – mer än bara marknad
I den tyska huvudstaden finns inte mindre än sextio 
marknader att välja bland. Dessutom finns ett stort 
utbud av kulturupplevelser och adventskonserter.  
Berlin är det perfekta valet för dig som vill ha jul-
marknad och storstadsweekend i ett. 
Öppnar: 23 november

Vart ska man då åka? Det här är de största och mest populära julmarknaderna:

Julmarknad på torget Gendarmenmarkt i centrala 
Berlin, vackert inramat av Berlins konserthus och 
franska domkyrkan.

Alingsås Motorgrupp, Alingsås
www.alingsasmotorgrupp.se
Tel: 0322- 100 76

Fallström Bil, Piteå
www.fallstrombil.se 
Tel: 0911- 171 00

Napoli Handels AB, Helsingborg 
www.bilfynd.se 
Tel: 042- 22 15 15

Upplands Bil och Fritidscenter, Uppsala
www.bilochfritidscenter.se  
Tel: 018- 125 125

Din Husbil, Jönköping
www.dinhusbil.nu 
Tel: 036- 440 00 43

Northcar, Sundsvall
www.northcar.se
Tel: 060-16 75 00 

K. Öhman bil och Maskin, Västerås
www.kohman.nu 
Tel: 021- 280 56

Weidars Husbilar, Kalmar
www.weidarshusbilar.se 
Tel: 0480- 41 15 16

Fira med oss! Under förra året ökade antalet registrerade husbilar från Laika med nästan 50%. Att Laika blivit så populär bland 
Svenska husbilsköpare är ganska enkelt att förstå. Premium italiensk design som tilltalar ögat med exklusiv inredning av högsta 
kvalité. Inget annat märke växer lika snabbt i Sverige och nu finns vi över hela landet.  

Upplev det bästa av Italien hos våra återförsäljare:

ENJOY THE DOLCE VITAUPPTÄCK MER AV LAIKA PÅ WWW.LAIKA.IT/SV OCH PÅ SOCIALA MEDIER @LAIKASVERIGE

Sveriges snabbast växande
husbilsmärke i premiumklassen!

ENJOY 
THE 

DOLCE 
VITA
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Trots att Färöarna är en av våra nordiska grannar, är den 
danska ögruppen norr om Storbritannien tämligen okänd för 
oss svenskar. De senaste åren har dock intresset och turist-
tillströmningen ökat markant och bland resejournalister från 
hela världen har Färöarna seglat upp som en ny favorit. 

För den som gillar en vresig och vindpinad, men storslagen 
och oexploaterad natur är Färöarna det perfekta resmålet. 
Tórshavn, en av världens minsta huvudstäder, är en given ut-
gångspunkt med sina slingrande små gator, vackra hus och 
mängder av restauranger och caféer. På Färöarna finns något 
för alla, åtminstone så länge man är beredd på att man aldrig 
kan lita på vädret. 

”Tycker du inte om vädret? Vänta fem minuter så ändrar 
det sig”

Färöarna består av 18 öar i varierande storlekar. De tre 
största är Vàgar, Streymoy och Eysturoy. Man tar sig fram 
mellan öarna via undervattenstunnlar, bergstunnlar och bro-
ar. Men det är inte bara naturfenomen, väder och vackra vyer 
som lockar med Färöarna. Sedan urminnes tider har man här 
på öarna levt av det som finns i haven, i luften och på marken. 
Vart man än vänder sig ser man betande får, i luften seglar 
stormfåglar och havssulor. Längs med strandkanterna pro-
menerar nationalfågeln strandskatan omkring.

Spansk körvel, skålsnäcka och kelp
För att lära känna den inhemska naturen lite bättre stämde 
vi träff med kockarna Jordi och Henrik från Michelinkrogen 
Koks och fick följa med på en ört- och tångvandring. Turen 
går först ut till havet där vi plockar kelp, en sorts brunalg, 
samt tryffelsjögräs, röd strandmålla och stor skålsnäcka. Av 
detta blir det buljong, sallad och små delikata detaljer som 
ska förse middagsgästerna med den optimala smaken från 
havet runt Färöarna. Färden går sedan tillbaka in till Tórs-
havn där vi plockar örter och vilda växter, bland annat spansk 

En kall och blåsig söndag i juni står vi 
på däck mitt ute i Nordatlanten och 
spejar mot horisonten. Dagen innan 
lämnade vi Hirtshals på Danmarks 
norra spets och nu 30 timmar senare 
anländer vi alldeles strax till Tórshavn. 
Framför oss ligger den övärld som Na-
tional Geographic Traveler utsett till en 
av världens mest fascinerande platser. 

Fascinerande
Färöarna
text: Sanna Ohlander. foto: torbjörn Lagerwall.

fakta: färöarna
färöarna tillhör formellt 
sett konungariket Danmark 
och har två representanter 
i det danska parlamentet, 
men har sedan år 
1948 successivt blivit 
självständigt. färöarna är 
113 km långt, 75 km brett 
och består av 18 öar.

Befolkning: 49 709
Språk: färöiska och danska
Valuta: DKK
Huvudstad: torshavn, ca 20 
000 invånare
Yta: 1 395 kvm
Klimat: milda vintrar och 
svala somrar
Högsta punkt: Berget 
Slættaratindur 882 meter Vädret var hårt när vi följde med på spännande örtvandring med kockarna Jordi och Henrik 

från restaurang KOKS. Här samlar vi läckerheter från både land och hav. 

Kockarna Jordi och Henrik från michelinrestaurangen KOKS. Det 
är den första färöiska restaurang som fått denna internationellt 
mycket betydelsefulla utmärkelse.

körvel, ängssyra och kirskål. Efter två och en halv timmar i 
storm och regn är vi blöta, men fulla av energi och ny kun-
skap. Kockarna ger sig tillbaka till restaurangen för att förbe-
reda inför veckans restauranggäster. Vill man ta del av deras 
tolkning av den färöiska maten får man dock vara ute i god 
tid, bokningslistan är lång.

Byn Saksun vid lagunen Pollurin
Dagen efter skiner solen och vi tar sikte på Saksun, en liten 
by på norra Streymoy. Med sina tio fasta invånare kan man 
tro att här är folktomt, men de dramatiska omgivningarna får 
turisterna att vallfärda hit året om. Här kan man vandra längs 
med vattenfallet och de vidunderligt gröna bergen, eller ta en 
havspromenad ut till Atlanten. Förr i tiden låg här en fjord 
som gick in till byn och skapade en naturlig hamn. Men efter 
ett kraftigt oväder i slutet av 1600-talet förstördes utloppet. 
Istället skapades en naturlig lagun med färskvatten, Pollurin. 
När det är ebb kan man ta sig längs med havsbotten nästan 
hela vägen ut till Atlanten. En magisk och lite otäck känsla 
med bergen och byns kyrka som tittar ner på en samtidigt 
som stormfåglarna flyger farligt nära längs med klippväggar-
na. När man promenerat färdigt kan den som vill läsa på om 
Saksuns historia, besöka det lilla muséet där det även går att 
köpa en kopp kaffe och hembakad kaka. 

 

Skymningen och kvällsdiset lägger sig över torshamns hamn-
promenad.
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Vi tar hand om dig - även efter köpet!  •  Vi ordnar all typ av finansiering!  •  Välkommen!

Öppettider: Måndag-Fredag kl. 9-18  •  Lördag pingstafton stängt  •  söndag kl. 13-17

Skånes största sortiment av

rullande fritid!
230 nya och begagnade husvagnar och husbilar!

Dolinvägen 1 • Vinslöv  • Tel 044-857 80  
www.vfc.se

Öppettider: Vardagar 9-18, Lördagar 9-15, Söndagar 13-17

Se mer på  www.pilote-husbil.se Agent: Lars Jarlerud, Euro Caravan, pilote@jarlerud.se, Michael Danielsson, mdanielsson@groupe-pilote.com

= Vägledande

Återförsäljare 
från norr till söder:
LULEÅ: Navis Maskin AB
Betongvägen 14, Luleå
www.navismaskin.se 

BÅLSTA: Skoklosters husbilar o husvagnar AB
Mjödvägen 3, Bålsta
www.skoklosters.se

KARLSTAD: Husvagnspoolen i Värmland AB
Skraggevägen 8, Hammarö
www.husvagnspoolen.se

LINKÖPING: Bossings Fritidscenter
Jägarvallsvägen 7, Linköping
www.bossings.se

STENUNGSUND: Finbil, Västkustens husbilscenter
Jörlanda Berg 306, Spekeröd
www.finbil.se

JÖNKÖPING: Din husbil i Jönköping AB
Bangårdsgatan 23, Jönköping
www.dinhusbil.nu

BORÅS: Mobilen AB
Gånghestersvägen 129, Borås
www.mobilen.eu

BOCKARA/OSKARSHAMN: Maskincentrum AB
Stora Vägen 62C, Bockara
www.maskincentrum-bockara.se

KRISTIANSTAD: Husvagnsreserven AB
Sävvägen 10, Kristianstad
www.husvagnsreserven.se

När nätterna är långa och mörka på vintern, 
kommer du verkligen att uppskatta komfor-
ten i en riktig säng, lika bekväm som hemma.

Vad sägs om en lokal maträtt? Här serveras 
ren- eller älgkött med många olika såser, eller 
”fi nnebiff”, den typiska söndagsgrytan.

Efter en välsmakande frukost, i Norge serve-
ras till exempel lax till äggen, är du redo för 
en dag men nya äventyr.

Hav och land möts i dramatiska klippstup på stora delar av öarna. Här är det vädret som styr och man får vara beredd på hastiga väderomslag. 

Jóhannus Hansen visar oss fårbogarna från förra årets slakt. 
De hänger under flera månader och blir till det efterfrågade 
och sanslöst goda fermenterade fårkött vilket inte går att 
återskapa någon annanstans än just här på färöarna.

Gásadalur - vid vägs ände 
Längst västerut på ön Vágur ligger den lilla isolerade, men 
otroligt vackra byn Gásadalur. Här finns Färöarnas mest 
kända vattenfall, Múlafossur, som störtar ner i havet med en 
storslagen intensitet. Byn är omringad av gröna fält och höga 
berg. Fram till år 2004 minskade populationen successivt då 
det var omöjligt att komma hit på annat sätt än med båt, he-
likopter eller till fots. En tunnel byggdes och numera vallfär-
dar turisterna hit för att titta på vattenfallet och speja ut mot 
fågelön Mykines. För det är även här de höga fågelklipporna 
finns. Längs med hela kusten häckar stormfåglar, havssulor 
och lunnefåglar på klipporna och på ön Mykines. 

Fortfarande idag går färöborna man ur huse när det är dags 
för fågelfångst. Även om det idag inte är så många som besit-
ter den gamla kunskapen så vårdas de gamla traditionerna. 
Den fångst man får delas, precis som all annan fångst eller 
slakt, lika mellan öborna. Vi möter upp med Jóhannus Han-
sen, en entusiast som kämpar med att föra vidare de gamla 
traditionerna kring jakt, mat och fiske här på Färöarna. 

– I hela mitt liv har jag vandrat omkring på bergen här på 
Färöarna. Som barn hjälpte jag min far och bror att valla få-
ren, jaga hare, plocka fågelägg och fånga fågel på Vágur och 
Mykines. Allt enligt traditionella metoder, berättar Jóhannus 
Hansen.

Camping 
Eftersom det inte finns 
några offentliga vildmarker 
eller allmänna områden 
på färöarna är camping 
endast tillåten på utvalda 
campingplatser. Det är 
inte tillåtet att spendera 
nätter i campingbilar längs 
vägar, viloplatser eller 
utsiktsområden. många 
campingplatser är utsedda 
endast för tält. Det finns 
campingplatser för husbil 
och husvagn på de flesta 
av öarna, se förteckning på 
www.camping.fo. 

torshamn Camping  ligger med vacker havsutsikt på gångavstånd från stan.

 

Det finns nästan dubbelt så 
många får som bofasta inne-
vånare på färöarna. 
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www.isabella.net

CAPRI NORTH

MÖBLERMOMENT 300 NORTHACCESSORIES

Vår North Nature-kollektion har inspirerats av historiska campingtraditioner, där det handlar 
om att komma ut och njuta av naturen och varandras sällskap.
 Det är det enkla livet i en uppdaterad utgåva med snygga och bekväma tält och matchande 
tillbehör, gjorda för friluftsliv. 
 
Nyanserna i vår North Nature-kollektion är rustika och trogna den speciella nordiska känslan. 
Designen är enkel och skandinavisk med tydliga referenser till Isabellas historiska campingliv. 

Unika och prisvärda KAMA-produkter
anpassade för ett bekvämt campingliv.  

&

www.wecamp.se • www.gocamp.se • www.kamafritid.se

Nordens största grossist 
av campingtillbehör!

Verandatält som monteras 
på ett par minuter! 

Portico 180 har en 
unik konstruktion 
med endast två 
lösa stativpinnar. 
Varje sektion är 
180 cm.  Vikt: 9 kg

Wecamp Verandatält Portico 180URVAL AV ELCYKLAR

GoCamp E-Bike

T33-77

Fat E-Bike 
Lowrider

T33-77A

E-Bike 
Cortado 

T33-77C

Fat E-Bike 
Carry 

 T33-77B

132x375 KAMA Di-bilaga.indd   1 2018-04-24   10:51

KUNGSÄNGEN - ALINGSÅS - LOMMA - KARLSTAD                              WWW.AUTOHALLENHUSBILAR.SE

Längta bort…
Drömmer du också om att kunna åka iväg när du själv vill?  

En husbil ger dig frihet att bo nästan var som helst, när som helst.  
Vi på Autohallen Husbilar har ett brett utbud av nya

och begagnade husbilar, välkommen!

ALINGSÅS, Hol Hakelid 21, 0322-63 00 52 KARLSTAD, Blekegatan 4, 054-15 15 90 KUNGSÄNGEN, Mätarvägen 3b, 08-410 790 90 LOMMA, Järngatan 39, 040-30 49 00

040-6024020  ||  WWW.FALSTERBORESORT.SE

BOKA DIN PLATS PÅ HEMSIDAN

F A L S T E R B O  R E S O R T
CAMPING, STUGOR & STÄLLPLATSER

CAMPING, STUGOR & STÄLLPLATSER

FALSTERBO RESORT

 
 E&P HYDRAULICS 

 

www.ep-hydraulics.se 

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

E&P Hydraulics 
Importör av automatiskt 
nivåsystem för  
husvagn och husbil. 
VB Airsuspension 
Återförsäljare av pneumatisk fjädring. 

LEVELSYSTEM 

LEVELSYSTEM  HUSBIL  HUSVAGN 

Information :  
info@ep-hydraulics.se 

  Mob. +46 (0)7 - 056 407 25 

NYHET
36 cm front-

stödben till FIAT 
Fjärrkontroll

Anslutningsbar till 

Alko/VB luftfjädring

Heimablidni hos Anna och Ola på midsommarafton. 

med stor precision skär fårfarmaren Ola upp 
lammbogen från gårdens egna djur. 

Kvällens drycker bestod av ett antal olika öl-
sorter från de lokala bryggerierna i närheten. 

Medan vi sitter i hans kök och njuter av nygräddade våfflor 
och torkat valkött, berättar Jóhannus om fågelfångsten som 
sker vid vissa specifika dagar under året. Stormfågeln som 
fångas med håv när den är som fetast och havssulan, där man 
behöver ett långt rep som kastas över klippkanten med åtta 
personer som håller i repet. 

Heimablídni - en magisk midsommarkväll
På midsommarafton har vi bokat in oss på en middag hos 
Anna och Ola i byn Velbastadur. Huset är upplyst med levan-
de ljus och vi välkomnas med stora kramar. Stora panorama-
fönster visar upp en vy över de gröna kullarna och det mörka 
oändliga havet. Vi har tillsammans med tolv andra personer 
samlats hos detta par på något som kallas heimablídni. Rakt 
översatt betyder det något i stil med gästfrihet och det är 
precis vad vi får uppleva denna kväll. Maträtt efter maträtt 
serveras tillsammans med lokalbryggda ölsorter och varje 
maträtt har en historia som går över i berättelser om hur det 
var att leva här förr i tiden. Med mätta magar och huvudet 
fullt av historier blir detta den perfekta avslutningen på vår 
vistelse på Färöarna. 

Naturen, gräsfälten, bergen, fåren och fåglarna är det som 
finns etsat fast i oss när vi någon dag senare åter kör ombord 
på båten som ska ta oss tillbaka till fastlandet. 

resa runt pÅ färöarna
På de stora öarna är det inga problem 
att köra runt med husbil eller husvagn. 
Men om man vill ta sig ut till de mindre 
öarna kan vissa tunnlar vara för små för 
större ekipage. Det är enkelt att hyra 
personbil eller att åka med någon av alla 
bussar som kör på öarna.

Vattenfallet múlafossur i Gasadalur på ön Vagar. 

Lagunen pollurin, en gång en fjord vars inlopp blivit förstört 
av hårt väder. Vid ebb kan man gå på botten ut till havslinjen. 
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Enligt en legend skapade gud världen på sex 
dagar. På den sjunde dagen skapade han Rab 
för att vila sig.

Rab tillhör Kroatien och är en av öarna i havsviken Kvarner 
i Adriatiska havet. På ön finns små pittoreska vikar med fina 
sandstränder och badmöjligheter. Men ett besök på Rab be-
höver inte bara vara ett bekvämt läge i en solstol på stranden. 
Det är också ett djupdyk i antikens- och medeltidens historia. 

I den gamla delen av öns huvudstad - som också heter Rab 
- finns fler vackra medeltida kyrkor och byggnader från an-
tiken. Här flanerar turister på eftermiddagar och kvällar om 
inte för att besöka kyrkor och hus, så för att köpa souvenirer, 
äta en bit mat eller ta en öl.

Romartiden  
Det romerska gatunätets prång och gränder med blankpo-
lerade gatstenar är välbevarat, och underhålls kontinuerligt 
liksom de pietetsfullt upprustade byggnaderna. Många av 
husen inhyser numera souvenirbutiker och små mysiga res-
tauranger som kantar gatorna.

Liburnerna, en illyrisk folkgrupp som är de äldsta kända 
invånarna på Rab - omkring 500 f Kr - kallade ön för Arba 
liksom romarna gjorde när de slog sig ned där under det för-
sta århundradet före Kristus. Omkring hundra år senare do-
minerade romarriket medelhavsområdet och stora delar av 
Europa.

Mötesplats
Arba blev en av mötesplatserna. Här diskuterades, skvallrades 
och utbyttes erfarenheter. De rika romarna bodde i stora luxu-
ösa villor där få bekvämligheter saknades. Romerska solda-
ter vilade och kurerade sina sargade kroppar från krigen ute i 
Europa. Namnet Arba hängde med in på medeltiden fram till 
mitten av 1500-talet, då man började kalla ön för Rab. 

På medeltiden var torget Katurbo en central plats. Det 
fungerade som en träffpunkt för Rabs invånare och där idka-
des en del handel. I dag träffas ungdomar på Katurbo för att 
spela musik och kolla in solnedgången. På torget planterades 
1921 ett ekträd, som minner om tidpunkten då italienarna 
lämnade Rab efter första världskriget. Sedan dess kallas plat-
sen för frihetstorget.

Fina sandstränder
Men visst kan man sola och bada på Rab, det är ju en ö. Rab 
har 22 sandstränder, de flesta utrustade med solstolar, du-
schar och restauranger. Paradise beach i Lopar, ett samhälle 
med runt 1400 invånare på den västra delen av ön, är popu-
lär och välbesökt. Här trivs speciellt barnfamiljer i det lång-
grunda ljumma vattnet.

På Rab finns inga ormar eller andra farliga djur. Det enda 
vilda djuret som finns är vildkanin. Polisväsendet på ön ut-
görs av en person och han har oerhört lite att göra. Alla kän-
ner i stort sett alla, berättar man för mig. Stölder och bråk 
förekommer mycket sällan. 

Rab
kort om: raB
ön har ca 10 000 invånare. 
färjan till grannön Krk (som 
har bro till fastlandet) avgår 
fem gånger dagligen och 
tar 45 minuter. Rab är en 
av Adriatiska havets mest 
välbesökta öar och är känt 
för sina fina sandstränder, 
bl a San marino som har 
1,5 km långgrund strand. 
San marino är uppkallat 
efter skulptören marin som 
föddes på ön på 300-talet 
och grundade republiken 
San marino i Italien. Rab har 
fyra campingplatser; San 
marino, padova, Lando och 
Zidine. 

– en pärla i den kroatiska övärlden
text: Bo E. Rosén. foto: Bo E. Rosén och Shutterstock.

"På Rab finns inga ormar eller andra farliga djur. 
Det enda vilda djuret som finns är vildkanin. 
Polisväsendet på ön utgörs av en person och  

han har oerhört lite att göra."

torget St Christopher och småbåtshamnen i Rab. St Christopher är öns skyddshelgon. Han 
firas den 27 juli varje år med en tre dagar lång medeltidsfestival. Under sommarmånaderna 
är detta en livlig plats med turister, souvenirstånd och restauranger. på torget hålls konser-
ter och olika evenemang. Det är en bra utgångspunkt för en vandring i det gamla Rab.

Staden Rab ligger på en halvö i Adriatiska havet och är en typisk medeltida stad, omgiven 
av höga murar.

Katedralen St mary har det största klocktornet på Rab, (det vänstra i bild). Under medelti-
den fanns det 14 kyrkor på ön, nu finns det nio kvar.

Det romerska gatunätets prång och gränder är välbevarat. man kan besöka byggnader och kyrkor eller bara njuta av den gamla romerska atmosfären.
Centrum på ön. Det moderna 
Rab.
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En vanlig arbetsdag i oktober plingar det till i An-
ders Ekdahls mejlprogram. You got mail. 

– Först trodde jag att det var ett spam eller vi-
rus. När jag förstod vad det handlade om blev jag 

smått chockad, men framför allt hedrad, säger Anders. 
Mejlet tillkännagav att Husvagnsreserven utsetts till Ga-

sellföretag av Dagens Industri och alltså är en av landets 
snabbast växande företag som uppfyller de högt ställda kra-
ven på bl a omsättning, resultat och sunda finanser. 

– Det är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb, ett erkännande 
som betyder mycket för oss. 

Ökat varje år
Husvagnsreserven har tredubblat sin omsättning sedan år 
2011 och landar i år på runt 180 miljoner kronor. Antalet sål-
da fordon beräknas bli över 450, varav en dryg tredjedel är 
nyförsäljning av märkena Pilote, Knaus, Weinberg, Tabbert 
och T@b.

– Sedan starten 1988 har vi ökat omsättningen varje år 
utom ett, det året stod vi stilla. Den kraftiga tillväxten på se-
nare år beror till stor del på vår satsning på husbilar. Idag är 
vi Europas näst största återförsäljare av Pilote, berättar An-
ders. 

Trots framgångarna står Anders stabilt med fötterna på 
jorden och är ödmjuk inför framtiden. 

– Det har varit mycket hårt arbete och långa arbetsdagar, 
men också otroligt mycket glädje. Det har blivit en livsstil, 
en hobby och ett arbete på samma gång. Att växa snabbt har 
aldrig varit ett självändamål.

Började med reservdelar
Berättelsen om Husvagnsreserven tog sin början år 1988. An-
ders Ekdahl är då 22 år gammal, arbetar halvtid på kirurgen i 
Kristianstad och jobbar extra med att köra taxi.

– Jag var villrådig, minns Anders. Jag var utbildad snickare 
och sjukvårdsbiträde, men ville inte jobba med något av det.

Då blir han erbjuden att köpa reservdelsimporten för hus-
vagnsmärket Tabbert. Priset var 40 000 kr inklusive moms. 
Men banken trodde inte på affärsidén, så Anders pappa fick 
gå in som borgenär för att lånet skulle beviljas. 

Byggde nytt
Anders hyr en del av en nedlagd bensinstation för 550 kronor 
i månaden. Första året omsätter Husvagnsreserven 289 000 
kronor.

– Jag minns att jag tänkte: när jag omsätter en miljon, då 
kan jag säga upp mig från vården och leva på företaget.

Detta inträffar år 1993. Husvagnsreserven har då börjat 
sälja även begagnade husvagnar och campingtillbehör. De 
kommande åren uppnår Anders flera milstolpar. År 1999 be-
stämmer han sig för att bygga en ny anläggning. Samma år 
träffar han även sin blivande fru Marianne. Året därpå blir 
han auktoriserad återförsäljare av nya husvagnar och har nu 
tre anställda. 

År 2004 blir ett glädjefyllt år. Dottern Moa föds och han 
gifter sig med Marianne. Nyförsäljning av husbilar kommer 
in i bilden år 2009, men tar ordentlig fart först 2014 när An-
ders börjar importera franska Pilote.

– Utvecklingen har varit helt fantastisk, det är knappt jag 
själv kan förstå hur det har gått till. Men vi måste ju ha gjort 
något rätt, ler Anders. 

Det finns inga tecken på avmattning, tvärtom. Intresset för 
mobilt boende fortsätter att öka. 

– Men för att kunna fortsätta växa behöver vi bygga ut, 
framför allt verkstaden. Vi tittar just nu på olika möjligheter 
att expandera. 

Husbilsdröm
Efter att ha levt med företaget dygnet runt i trettio intensiva 
år hoppas Anders kunna vara mer ledig framöver. Härom 
året fyllde han 50 år, något som blev en tankeställare. 

– Livet handlar ju om mer än arbete. Det finns mycket an-
nat jag vill hinna med. Att träna och ta hand om kroppen, 
spela golf, spendera mer tid med familjen. 

På vintern vill han gärna tillbringa mer tid med i favorit-
landet Thailand. En dröm för honom vore att själv hinna åka 
med husbil och uppleva glädjen i det som han erbjuder sina 
kunder. 

– Tyvärr har vi aldrig tid att göra det som vi uppmuntrar 
andra att göra. Men en vacker dag så drar jag och familjen 
iväg med husbil till Europa, ler Anders. 

Nästa resa går dock med bil till Malmö och Gasellfesten 
den 19 november. Då ska det snabbast växande företaget i 
Skåne utses vilket sedan har möjlighet att bli årets Superga-
sell på galan i Stockholm den 4 december. Anders hyser inga 
förhoppningar om att vinna.   

– Jag känner mig redan som en vinnare. Tänk att min före-
tagsresa tog mig från reservdelsförsäljning på en bensinmack 
i Vä till galamingel på Malmö Live, avslutar Anders Ekdahl 
med ett leende.

KorT om: Anders eKdAhl
Född: i Asarum 1965
Bor: villa i Kristianstad
Familj: hustru marianne, dottern 
moa, bonusdöttrarna Johanna och 
Linnea och hunden molly
gör: vd och ägare av 
Husvagnsreserven
Fritid: helst hemma med familjen 
eller semester i thailand. Gillar 
handboll och hejar på IfK 
Kristianstad, gärna på plats i 
arenan. 
Kuriosa: Körde Vasaloppet 2013. 
Sålde även senap under 90-talet 
och var med att introducera 
Johnnys senap i Skåne och 
Blekinge.

Från en halvtidstjänst på kirurgen till ägare av ett av landets största husvagns- 
och husbilsföretag. Anders Ekdahls makalösa resa spänner över fyra decennier 
och kröntes lagom till 30-årsjubileet med en överraskning från Dagens Industri.

en framgångs-
saga i gasellfart

BrAnschprofilen: Anders eKdAhl

"Det har varit mycket 
hårt arbete och  

långa arbetsdagar, 
men också otroligt 

mycket glädje"

text: Daniel Andersson.
foto: Carolina Romare.

"Utvecklingen har varit helt fantastisk, det är 
knappt jag själv kan förstå hur det har gått till. 

Men vi måste ju ha gjort något rätt"
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både sina egna och teamets sponsorer och de får även 
lära sig att jobba med media.  

I racing som i många andra sporter handlar det 
mycket om pengar och sponsorer. Därför är det vik-
tigt att man finns med i STCC, det stora skyltfönstret 
för racing i Skandinavien med en omfattande medi-
abevakning. 

– Vi måste vara med i STCC så att förarna kan vara 
med på banorna och även bygga upp sitt eget spons-
ornät, säger Dick Jönsson Wigroth, som med  West-
Coast Racing skapat ett av de mest framgångsrika 
STCC-teamen i Sverige.

Med husbilen reser de bekvämt mellan 
de olika tävlingsplatserna. Här finns 
också plats för både kontor och om-
klädningsrum. Och någonstans att 

dra sig tillbaka och vila. 
– Det är en jättefin bil som vi har god nytta av i vår 

vardag och den är också snabb även om vi inte slår 
några hastighetsrekord med den, säger Dick Jönsson 
Wigroth, teamchef i racingstallet WestCoast Racing, 
och skrattar. 

Snabbhet och rekord jagar man i stället ute på ra-
cingbanorna runt om i Europa.

– Vi vann mästerskapet i England, men i Sverige 
och STCC nådde vi inte våra förväntningar i år, säger 
Dick Jönsson Wigroth.

Meriterat team
WestCoast Racing är ändå ett av Sveriges mest meri-
terade racingteam inom standardvagnsracing sedan 
slutet på nittiotalet, både internationellt och natio-
nellt. Titlar och segrar har vunnits med förare som 

Fredrik Ekblom, Richard Göransson, Thed Björk, 
Tiago Monteiro, Rob Huff, Dan Lloyd, Gianni Morbi-
delli m fl bakom ratten. 

Teamet var även en av pionjärerna som satsade på 
den nu världsledande standardvagnsracingklassen 
TCR från starten 2015 och WestCoast Racing är nu 
en av klassens mest framgångsrika.

Teamet satsar även hårt på att locka unga lovande 
förare till motorsporten.  Det börjar ofta med gokart 
och drömmar om att någon får göra som Marcus Er-
icsson och sätta sig i en riktig Formel 1–kärra. 

– Jag brinner själv för formelbilar och ska vi få till-
växt så måste vi få med oss ungdomarna, säger Dick 
Jönsson Wigroth.

Första tjejen på pallen
Många lovande förare har tävlat i WestCoast Racings 
stall och man är ständigt på jakt efter nya talanger. I år 
fick man, utöver juniorerna i formelbilsteamet Ward 
WestCoast Racing Junior Team, för första gången in 
en ung och lovande tjej i Jessica Bäckman från Boden 

som 2018 gjorde sin debutsäsong i standardvagnsra-
cing i STCC TCR Scandinavia och var första tjej nå-
gonsin att ta en pallplats med samma bilar i England 
och TCR UK.  

Siktet för nästa år är inställt både på att återta mäs-
terskapstiteln i både team- och förarmästerskapet 
i Formula STCC Nordic, men även att vara tillbaka 
överst på pallen i standardvagnsracing och STCC.

– Självklart hoppas jag att vi kan återta och försvara 
de tidigare titlar, men jag vill inte lägga någon press 
på förarna. I år har det mest handlat om se och lära 
för våra unga förare. Men nästa år ska vi vara redo att 
vinna mästerskap, säger Dick Jönsson Wigroth.

Skola för unga
Med sin långa erfarenhet erbjuder Ward WestCoast 
Racing Junior Team en bra skola.

– Det är en helt ny arena för våra unga förare, som 
kommer direkt från gokart. I karting fokuserar de en-
dast på att köra, kanske flera gånger i veckan utöver 
tävlingarna. Hos oss får de lära sig hur de ska hantera 

På jakt efter nya rekord 
text: Kjell magnusson. foto: WestCoast Racing.

WestCoast Racing har en stark passion för livet på fyra hjul - på banan och bredvid. 
Deras specialbyggda och rymliga Niesmann Arto 88 från Forsbergs Fritidscenter 
har blivit lite av teamets andra hem när man tävlar i Sverige.

"Det är en jättefin bil som vi har 
god nytta av i vår vardag och den 

är också snabb även om vi inte slår 
några hastighetsrekord med den"

KorT om: WesTcoAsT rAcing
WestCoast Racing bildades 1994 av 
Dick Jönsson Wigroth och är idag ett av 
Sveriges mest meriterade racingteam. 
Under 2018 har WestCoast Racing tävlat 
i både Sverige och internationellt i 
StCC, formula StCC Nordic och utvalda 
internationella tCR-race. I StCC har 
teamet kört tre Volkswagen Golf GtI tCR. 
teamets husbil är en Niesmann Arto 88. 

teamet tävlade under året med tre stycken Volkswagen Golf GtI tCR.

Andreas Bäckman, Jessica Bäckman och fredrik Ekblom kopplar av sin Niesmann Arto, 876 cm lång med 
treaxlat chassi.

Jessica Bäckman från Boden gjorde StCC-debut i år. Hon har vunnit Sm i Go-kart Senior 125 två gånger.

fredrik Ekblom är bl a trefaldig StCC-mästare.

17-årige talangen Alfred Nilsson från tomelilla.
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Starka upplevelser i nya Gone Camping

Inspelningarna av Gone Campings sjunde 
säsong har precis avslutats. Programledarna 
Martin Örnroth och Erica Johansson har nosat 
upp nya spännande resmål i både Sverige och 
Europa. 

Erica, som gör sin andra säsong som programledare, tar hand 
om inslagen från Sverige medan Martin presenterar de euro-
peiska resmålen. 

– Vi vill visa den flexibilitet som resor med husbil erbjuder. 
Likt en schweizisk armékniv kan den anpassas för alla situa-
tioner, oavsett om du söker äventyr, vackra vyer eller bara 
lugn och ro, säger Martin Örnroth.

Bland årets resmål var det några som gjorde särskilt stort 
intryck på Martin. 

– Att besöka Auschwitz utanför Krakow i Polen var en om-
tumlande upplevelse, det är säsongens viktigaste inslag, sä-
ger Martin.

Han vill även framhålla resan i Loiredalen som ett starkt 
minne med alla imponerande slott och trädgårdar. 

Martins tips
I år är Erwin Hymer Group ny sponsor till programmet vilket 
gör att Martin fått köra bl a Bürstner, Laika och Hymer. Un-
der sju säsonger med husbilsåkning har han upptäckt vilken 
typ av bil han föredrar. 

– En husbil som väger max 3500 kilo har flera fördelar, det 
blir bland annat billigare med vägavgifter och besiktning, sä-
ger Martin. 

Han vill gärna ha ett stort garage för att få plats med cyklar, 
skidor och annan utrustning. 

– Sedan gillar jag även nedsänkbar taksäng. Det frigör 
mycket yta under dagtid. 

Filminspelningarna gjordes under juni-september och 
kommer att klippas ihop till sex halvtimmeslånga program 
som visas på TV8 samt olika nätsajter. Premiären beräknas 
till mars 2019. 

KorT om: gone cAmping
Resemagasin med filmer och 
reportage från resmål och 
upplevelser i Sverige och Europa. Är 
ett samarbete mellan SCR Svensk 
Camping och Husvagnsbranschens 
Riksförbund. programmen textas på 
engelska och tyska och visas på tV8, 
Viafree, Gonecamping.se, Youtube 
och Husbil365.se.

Rickard Olsson, fredrik Uhlin och frederik Zäll på Elmiamässan i Jönköping. 

nytt livsstilsmagasin på nätet
Med filmer, reportage, tips, recept 
och tävlingar vill den nya sajten 
Husbil365.se inspirera till husbils-
åkande året runt. 

Fler och fler använder sin husbil under hela 
året och till betydligt mer än bara semester. 

– Husbilen har blivit en del av vardagen 
vilket skapar förutsättningar för ett mångfa-
setterat liv. Därför har vi startat husbil365.se, 
ett livsstilsmagasin på nätet, säger Fredrik 
Uhlin, initiativtagare till sajten och mark-
nadschef på Erwin Hymer Group. 

EHG lägger stor kraft på content marke-
ting och samarbetar med profiler som Carola 
Häggkvist, Anders Bagge, Felix Herngren, 
Frederik Zäll och familjen Wahlgren m fl. 

– Husbil365.se är en effektiv plattform för 
att nå ut med vårt innehåll. Sajten är i start-
fasen, men kan framöver bli en av våra vikti-
gaste kanaler, berättar Fredrik.  

Hymers Hörna
Rörligt material blir allt viktigare för många 
företag. Därför har husbil365.se anlitat OH-
media, som även producerat den nya tv-se-
rien ”Familjen Hammarström” på SVT Play. 

Rickard Olsson, en av delägarna, är program-
ledare i serien som gått under arbetsnamnet 
”Hymers Hörna”. Tittaren får följa med på 
Rickards husbilsäventyr, konceptet är en 
kombination av upplevelser och testkörning. 

I den senaste filmen möter Rickard Ols-
son regissören Felix Herngren under inspel-
ningen av ”Herngrens Husbil” med Peg och 
Penny Parnevik. Tittarna får se hur en husbil 
kan bli ett effektivt redskap som underlät-
tar arbetslivet. Idén till inspirationsfilmerna 
uppkom under ett spontant möte mellan 
Rickard och Fredrik på en branschmässa ti-
digare i år. Tio nya avsnitt är planerade för 
den kommande säsongen.   

Vill inspirera
– Målet är att inspirera de som har eller fun-
derar på att skaffa en husbil. Genom att visa 
hur andra använder sin husbil hoppas vi att 
fler ska få större glädje och nytta av sina for-
don året om, säger Fredrik Uhlin. 

Husbil365.se är också huvudsponsor till 
TV8:s Gone Camping och kommer att visa 
samtliga avsnitt av den prisbelönade pro-
gramserien som leds av Martin Örnroth och 
Erica Johansson.

#husvagn #husbil 
#friluft #outdoor
www.campout.se

campout
Allt inom camping

I samarbete med Finnlines ger På Väg dig möjlighet att vinna 
en båtresa till Tyskland eller Finland för upp till fyra personer, 
värde ca 5000 kr. 

Vinn en båtresa!

om BåTresAn: Resa tur och retur i 
4-bäddshytt samt bil max 12 meter  
mellan malmö-travemünde (D) eller 
Kapellskär-Långnäs (åland)-Nådendal (fIN). 
Resan kan utnyttjas under hela 2019. 
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Rickard och fredrik testar vattenskoter.

Allt du behöver göra är att svara på frågan: 
Vad heter Finnlines kundklubb? 

mejla ditt svar till redaktion@mediapress senast 31/12 2018. Ange finnlines 
i ämnesraden och glöm inte att skriva ditt namn, adress och mobilnummer. 
Vinnarna underrättas senast 15/1 2019 och publiceras även på CampingSverige.se.

Husbil funkar även 
i rusningstrafik i 

centrala paris. 

Gone Camping på besök på Château d'Amboise.

martin örnroth höll uppskattade 
föreläsningar på årets Elmiamässa.



Förundras.

kabehusvagnarhusbilar

Upplev nya KABE 2019.
När man bor i en husbil ska livet vara enkelt. Därför har vi gått hela vägen – och lite till – i vår strä-
van att fylla våra produkter med så mycket smarta lösningar, funktioner och bekvämligheter som är 
möjligt. Vi har skapat husbilar som vi själva vill bo och leva i, med unik konstruktion och avancerad 
teknik. Ergonomiskt formade so� or, ställbara sängar med spiralmadrass, fl exibelt kök utan kompro-
misser 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 husvagnar och 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!

www.kabe.se

*Classic-serien har en standard- och utrustningsnivå som kan avvika från beskrivningen. Hör med din återförsäljare!
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