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PRESSINFORMATION

Stark avslutning på husvagnsåret
På grund av ett misstag hos Transportstyrelsen under november, kom 15 husvagnar inte med i
den månadens statistik. Dessa har därför lagts till decemberregistreringarna.

Efter korrigering visar därför både november och december en stark ökning av antalet
nyregistrerade husvagnar, jämfört med motsvarande månader 2008.

Här nedan följer därför först korrigerade november-siffror beträffande husvagnar och därefter
decembersiffrorna för husvagnar och husbilar.
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Registreringsförändringar i procent, senaste 12 månaderna

Husvagnsregistreringar för november 2009
Under november månad 2009 registrerades 153 husvagnar. (Motsvarande månad förra året
registrerades 140 stycken.) Hittills under 2009 betyder det 3 944 registrerade husvagnar mot 5 543
under samma period 2008. I procent innebär detta en minskning med 28,85 %.

Husvagnsregistreringar för december 2009
Under december månad 2009 registrerades 130 husvagnar. (Motsvarande månad förra året
registrerades 113 stycken.) Totalt under 2009 betyder det 4 074 registrerade husvagnar mot 5 656
under hela 2008. I procent innebär detta en minskning med 27,97 %.
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Husbilsregistreringar för december 2009
December månads husbilsregistreringar visar 67 stycken, medan det i december föregående år
registrerades 79 husbilar. Under kalenderåret 2009 har det totalt registrerats 2 363 husbilar,
medan det under 2008 registrerades 3 434 stycken. I procent innebär detta en minskning med
31,19 % för år 2009.

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

Du som ännu inte får denna information via mejl, och därmed får den en dag försenad, kan anmäla
dig genom att skicka ett mejl till adressen nedan.

På vår hemsida www.husvagnsbranschen.se hittar du alltid den senaste informationen!


