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PRESSINFORMATION

OS och vinterväder bromsade leveranser
Registreringsstatistiken visar ju alltid hur många fritidsfordon som levererats till
kund, och inte hur många som sålts under respektive månad. Detta är speciellt
viktigt att hålla i minnet under årets första månader, eftersom merparten av de
fordon som nu levereras beställdes av köparen redan under hösten.

–Redan i höstas visste vi att februari skulle bli en lugn månad, säger flera av de
återförsäljare som är medlem i HRF. Många sa uttryckligen, när de skrev på
köpeavtalet, att de inte ville hämta ut sin nya husvagn förrän efter vinter-OS!

Men även det osedvanligt envisa vintervädret, med åtföljande förrädiska väglag,
har gjort att många väntat med att hämta ut sin nya husvagn.

–Har vi utrymme och möjlighet låter vi naturligtvis våra kunder vänta någon vecka
med avhämtandet, säger en husvagnshandlare. För vi vill ju inte att han ska
riskera att köra i diket med sitt nyförvärv redan på hemvägen!

För husbilskunderna är situationen däremot annorlunda. Eftersom dessa reser
med sina fordon året runt (merparten av de vinteranvända husvagnarna är ju
säsongsuppställda), är husbilsägaren mer ivrig att hämta ut sin nya husbil så snart
som möjligt.

Husvagnsregistreringar för februari 2006
Under februari månad 2006 registrerades 180 husvagnar. Motsvarande månad
året dessförinnan registrerades 280. För kalenderåret 2006 betyder det 294
registrerade husvagnar mot 373 under 2005. I procent innebär detta en minskning
med 21,17 %.

Husbilsregistreringar för februari 2006
Februari månads husbilsregistreringar visar 83 stycken. Föregående år i februari
registrerades 72 husbilar. Under kalenderåret 2006 har det totalt registrerats 111
husbilar, medan det under 2005 registrerades 106 stycken. I procent innebär det
en ökning med 4,72 % för år 2006.

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

(Du som ännu inte får denna information via e-post, kan anmäla dig genom att
skicka ett mejl till adressen nedan.)


