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Nya försäljningsrekord för husbilar 
 

Nu storsatsar Bürstner  
på reservdelar och service 
 
 
Bürstner Sverige AB storsatsar på eftermarknaden. Företaget nyanställer 
personal och utökar sitt reservdelslager med 50 procent.  
– Vi säljer husbilar som aldrig förr, säger importansvarige Jörgen Carlsson.   
 
Husbilsförsäljningen i Sverige rullar på med oförminskad kraft och Bürstner Sverige AB med 
huvudkontor i östgötska Vadstena säljer för fullt.  
 
– Redan 2009 hade vi vårt tredje bästa år någonsin och hittills i år har vi ökat försäljningen av 
Bürstnerbilar med 50 procent, jämfört med förra året, berättar Jörgen Carlsson. Försäljningen av 
exklusiva husbilarna Niesmann+Bischoff har samtidigt nästan fördubblats.  
 
– Försäljningsökningen har varit av den omfattningen att service och reservdelsförsörjning för 
Bürstner och Niesmann+Bischoff har haft svårt att hänga med. Det har periodvis tagit lång tid att 
få fram reservdelar till återförsäljarna.  
 
Därför nyanställer Bürstner Sverige AB nu en lagerchef/ansvarig för märkesverkstaden och 
ytterligare en lagerarbetare med placering i Mantorp.  
 
– Med det räknar vi med att kunna serva våra återförsäljare och därmed kunderna bättre och 
snabbare än tidigare, menar Jörgen Carlsson. Samtidigt utökas lagerytan med 50 procent för att 
möjliggöra ett större originalreservdelslager och effektivisera verksamheten.  
 
Gjort för Sverige 
Årets modellprogram för Bürstner innehåller ett helt nytt koncept kallat ”Made for Sweden”. Det 
innebär bl.a. att samtliga husbilar utrustas med elektrisk golvvärme, förstärkt 
uppvärmningssystem, extra batteri, uppvärmd spillvattentank och en förstärkt fjädring jämfört 
med standardversionerna som säljs utomlands. Allt för att fordonen bättre ska klara krävande 
svenska förhållanden.  
 
 
 



Nedan: Nya halvintegrerade Solano t 729, en bästsäljare av Bürstners modeller. 

 
 
 
 
 
För mer information kontakta: 
Importansvarig Jörgen Carlsson tel 0143-66 62 02 mejl: jorgen@buerstner.se 

 

 

 

Om Bürstner 
Tyska Bürstner är en av Europas största tillverkare av husbilar och husvagnar. Varje år produceras cirka 5 500 
husbilar och över 4 000 husvagnar. 
Generalagent i Sverige är Bürstner Sverige AB som ingår i Östgöta Camping-gruppen. Företagsgruppen är 
Nordens största leverantör av fritidsfordon till konsument och grundades 1969. Östgöta Camping-gruppen omsätter 
480 miljoner kronor och har 43 anställda. Bürstner Sverige AB har 12 återförsäljare över hela landet. 
 
Läs mer på www.buerstner.se  


