Uppsala 2009-04-01

PRESSINFORMATION
Påsken har betydelse
Många som under hösten beställer ett nytt fritidsfordon önskar få detta levererat inför påsken, för
att under långhelgen kunna göra premiärturen. Detta sätter, vilket vi påpekat många gånger
tidigare, givetvis sina spår i nyregistreringsstatistiken under årets första månader.
Detta märktes inte minst 2007, då påsken inföll den första veckan i april. Av de 674 husvagnar
som registrerades i mars det året, registrerades mer än hälften under månadens sista vecka.
I år infaller ju påsken som bekant först i mitten av april, vilket betyder att påskleveranserna av
husvagnar och husbilar ännu inte börjat i någon större omfattning.
– Det är inte förrän april månad är till ända som vi har en säkrare blick över läget, säger HRF:s
ordförande Bo Griwell.
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Svenska husvagns- och husbilsregistreringar under januari – mars

Husvagnsregistreringar för mars 2009
Under mars månad 2009 registrerades 328 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan
registrerades 520 stycken.) Hittills under 2009 betyder det 549 registrerade husvagnar mot 889
under samma period 2008. I procent innebär detta en minskning med 38,24 %.
Husbilsregistreringar för mars 2009
Mars månads husbilsregistreringar visar 207 stycken, medan det i mars föregående år
registrerades 366 husbilar. Hittills under kalenderåret 2009 har det totalt registrerats 322 husbilar,
medan det under motsvarande period 2008 registrerades 562 stycken. I procent innebär detta en
minskning med 42,7 % för år 2009.
En stor del av nedgången i husbilsregistreringar beror på att privatimporten under årets tre första
månader minskar med hela 67 %!
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
+46 18 38 23 58

E-post
kansliet@husvagn.com

