
Fredagskvällen startade med ett knytkalas 
och musikunderhållning av Agneta Rosèn-
Andersson i Nordic husbilars lokaler. Trots 
nattens ihärdiga regnande, var stämningen 
mycket god och många reseupplevelser 
och tips utbyttes mellan husbilsåkarna. 
 Under lördagen var det tipspromenad, 
provkörningar och visningar av olika mo-
deller. Givetvis tittades det runt en hel del 
på Nordic husbilars nya modellprogram och 
visst blev det en hel del affärer. Under da-
gen fanns det även möjligheter att boka tid 
i serviceverkstaden för tillbehörsmontage 
samt för att få en mängd tips och råd. 

Kvällen närmar sig 
med stormsteg  

Under kvällen hade Nordic husbilar bjudit 
in för mingel utanför butiken, det bjöds på 
50- och 60-tals hits av Leif och Nilla. Se-
nare på kvällen var det dags att öppna upp 
fabriken för det stora firandet. Ett firande 
för gammal och ung, 30-50-talisterna som 

är många bland husbilsägarna, fick tillsam-
mans med alla andra upp ångan, när Lasse 
Holm ledde allsång. 
 Sedan var det dags för Lasse Holm,    
Jessica Andersson och kapellmästare Leif. 
I närmare en timma gav de en underbar 
show med olika schlagerlåtar, samt inslag 
från Diggiloturnèn under sommaren 2010. 
Framträdandet avslutades med stående 
ovationer till Lasse Holm och Jessica An-
dersson, som självklart åkte Nordic husbil 
under sommarens turnè. Firandet under 
kvällen fortsatte med lite tal och dans in på 
småtimmarna. 
     En helg går fort, under söndagen var det 
dags att ta avsked av varandra. Det var hus-
bilsåkare från hela Sverige, allt ifrån Kalix i 
norr, till Trelleborg i söder.                     
 Söndagen avslutades med historik om 
Nordic husbilars start och uppbyggnad av 
Ove Andersson. Avslutningen kunde inte 
ha blivit bättre med en underbar solig höst-
dag. 

Lasse Holm leder allsång

Kräftskiva

Ledartrion på Nordic husbilar . 
Fr vä: Stefan Andersson, Ove Andersson 

och Per Grödevik

Klackarna i taket!

Nordic husbilar 20 år...

... många husbils-
kunder kom och firade!
Över 100-talet husbilar rullade in på  Drevsta industri område i 
Kristinehamn under fredagen för att fira Nordic husbilar och få 
en trevlig helg tillsammans. 

Nordic husbils 
klubb uppställ-
ning.
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