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PRESSINFORMATION
Mobil fritid är ”inne”
Nyförsäljningen av husvagnar och husbilar ökar över hela Europa, och
Sverige utgör därvidlag inget undantag.
Men medan man i vissa länder upplever ett uppsving för husvagnar, och
i andra för husbilar, så kan vi här i landet glädjas åt en uppgång för
båda typerna av fritidsfordon.
–Det är en helt annan slags människor som i dag väljer husvagn eller
husbil än vad det var för bara ett tiotal år sedan, säger HRF:s
ordförande Nils Carlsson.
Men så ser också dagens fritidsfordon också helt annorlunda ut, och
framför allt 40-talisterna satsar på luxuösa och välutrustade modeller.
Även försäljningen av kringutrustning –flatskärms-tv, elverk,
luftkonditioneringar m m –visar på att dagens fritidsfordonsbrukare
önskar en hög komfort.
–Precis som tidigare är det framför allt drömmen om frihet som får
människor att välja husvagn eller husbil, fortsätter Nils Carlsson, och
just av den anledningen är det många som har ersatt sin båt eller
sommarstuga med en husbil eller husvagn.
–Men vi får heller inte glömma att standarden på campingplatserna har
ökat högst avsevärt de senaste åren och det har också ökat intresset för
camping, avslutar Nils Carlsson.
Det stora intresset för mobil fritid återspeglas inte minst i
registreringsstatistiken, som du kan läsa mer om här nedan.
Husvagnsregistreringar för maj 2005
Under maj månad registrerade 1 047 husvagnar. Motsvarande månad
förra året registrerades 934. För perioden januari - maj betyder det
3 196 registrerade husvagnar mot 2 793 under motsvarande period året
innan. I procent är det en ökning med 14,42 %.
Husbilsregistreringar för maj 2005
Maj månads husbilsregistreringar visar 364 stycken. Föregående år i
maj registrerades 327 husbilar. Det innebär att det registrerats 995
husbilar under perioden januari - maj medan det motsvarande period
året innan registrerades 776 stycken. I procent innebär det en ökning
med 26,93 % för perioden januari - maj.

För ytterligare information ring Lars Erik Paulsson på HRF-kansliet,
telefon 018-38 23 68.
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