Uppsala 2008-08-01

PRESSINFORMATION
Fortsatt stort husbilsintresse –avmattning för husvagnar
Antalet nyregistrerade husbilar är fortfarande stort, trots att privatimporten minskat under hela året.
–Förmodligen är det Skatteverkets kontroll av mindre nogräknade ”
svartimportörer”som gett
effekt, säger HRF:s ordförande Bo Griwell.
Nyregistreringarna av husvagnar fortsätter dock att minska men enligt Bo Griwell finns det, sett i ett
länge perspektiv, ingen anledning till oro.
–De som ”
av tradition”bytt husvagn vart tredje år kanske väntar med bytet något år ytterligare, för
att se vad som händer med den svenska ekonomin. De som är ute för att köpa sin första husvagn,
alltså i huvudsak barnfamiljer, är av förståeliga skäl mer känsliga för konjunkturförändringarna och
väljer då hellre en begagnad vagn.
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Svenska husvagns- och husbilsregistreringar under januari –juli

Husvagnsregistreringar för juli 2008
Under juli månad 2008 registrerades 706 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan
registrerades 808 stycken.) Hittills under 2008 betyder det 4 397 registrerade husvagnar mot 4 862
under samma period 2007. I procent innebär detta en minskning med 9,56 %.

Husbilsregistreringar för juli 2008
Juli månads husbilsregistreringar visar 402 stycken, medan det i juli föregående år registrerades
431 husbilar. Hittills under kalenderåret 2008 har det totalt registrerats 2 672 husbilar, medan det
under motsvarande period 2007 registrerades 2 346 stycken. I procent innebär detta en ökning
med 13,90 % för år 2008.
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.
På vår hemsida www.husvagn.com eller www.husbil.com hittar du alltid den senaste
informationen!

Adress
Dalby-Viggeby 157, 755 91 Uppsala

Telefon
+46 18 38 23 68

Mobil
+46 705 38 23 68

Telefax
E-post
+46 18 38 23 58 kansliet@husvagn.com

