Uppsala 2013-03-01

PRESSINFORMATION
Husvagns- och husbilsbranschen ser ljust på framtiden
Ledningen för mässan ”
Elmia Husvagn Husbil”låter regelbundet göra prognoser för att ta temperaturen på
branschen. I den ”
halvtidsprognos”som man nu tagit fram visar det sig att återförsäljarna har en positiv bild
av framtiden, trots den allmänt svaga konjunkturen.
–Detta är vad vi inom HRF också upplever, säger förbundets ordförande Tomas Haglund. Dessutom lägger
vi aldrig någon större vikt vid registreringssiffrorna för årets första månader, eftersom dessa siffror inte brukar
vara någon säker indikation på hur året som helhet kommer att bli. Vidare måste vi komma ihåg att februari
var en dag kortare i år än i fjol, och slutligen vet vi att vädret i stora delar av landet har gjort att kunderna
väntat med att hämta ut sina beställda –och leveransklara –husvagnar och husbilar.
Elmias hela pressinformation kan du läsa här: http://elmia.se/sv/for-press/Visa-nyhet/?itemid=744979
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Registreringsförändringar i procent, senaste 12 månaderna

Husvagnsregistreringar för februari 2013
Under februari månad 2013 registrerades 80 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan
registrerades 88 stycken.) Hittills under 2013 betyder det 135 registrerade husvagnar mot 143 under samma
period 2012. I procent innebär detta en minskning med 5,59 %.
Husbilsregistreringar för februari 2013
Februari månads husbilsregistreringar visar 86 stycken, medan det i februari föregående år registrerades 79
husbilar. Hittills under kalenderåret 2013 har det totalt registrerats 121 husbilar –exakt lika många som under
motsvarande period 2012.
För ytterligare information, ring Lars Erik Paulsson på HRF-kansliet, telefon 0765-62 27 17.
På HRF:s hemsida www.husvagnsbranschen.se hittar du alltid den senaste informationen!
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