
Polar och Grönklittsgruppen inleder långsiktigt samarbete

Sveriges mest sålda husvagn Polar blir partner till Sveriges snabbast växande turismföretag 
Grönklittsgruppen AB. Samarbetet har inledningsvis tecknats för en treårsperiod men båda parter 
betonar vikten av en långsiktig samverkan.	  

Husvagnsproducenten Polar och turismföretaget Grönklittsgruppen ingår ett nära och långsiktigt samarbete. 
Genom aktiviteter som skapar mervärde för den andres verksamhet är målsättningen att stärka varandras 
varumärken. 

Torbjörn Wallin, VD för Grönklittsgruppen, säger att diskussioner kring att jobba tillsammans med Polar har 
förts sedan ett par år tillbaka. 

- Vi är glada och stolta över att vi nått fram till ett omfattande samarbete där vi på lång sikt kommer att 
arbeta nära med Polar. Det kommer garanterat att stärka båda parters verksamheter, säger Torbjörn 
Wallin, VD för Grönklittsgruppen

Grönklittsgruppen är ett av Sveriges snabbast 
växande turismföretag med verksamheter vid 
Orsa Grönklitt och Orsa Björnpark, Orsa 
Camping, Orsa Bowling, Sagolandet Tomteland, 
Enåns Camping i Rättvik, Siljansbadets 
Camping, Tänndalens alpina skidområde samt 
nyförvärvade Grännastadens Camping. 

Polar som i slutet av förra året återigen blev 
helsvenskt, har lång erfarenhet av att tillverka 
mobila boenden. Företagets husvagnar, husbilar 
och campers passar utmärkt för året-runt-bruk 
och erbjuder hög boendestandard för 
livsnjutande människor. 

- Vi är mycket glada över samarbetet med Grönklittsgruppen. De står för en aktiv och upplevelserik 
livsstil och har ett spännande campingkoncept på gång som vi ser fram emot att göra aktiviteter kring. 
Jag är övertygad om att våra båda kundgrupper kommer att uppskatta vårt samarbete, säger Mikael 
Engström, VD för SoliferPolar AB. 

Samarbetet innefattar gemensamma satsningar inom marknadsföring och försäljning. Bland annat kommer 
företagen tillsammans att genomföra temaveckor och kundaktiviteter samt starta ett uthyrningssamarbete 
avseende husvagnar. 

För mer information vänligen kontakta: 
Torbjörn Wallin, VD för Grönklittsgruppen AB 070-649 12 89, torbjorn.wallin@gronklittsgruppen.se, 
Mikael Engström, VD för SoliferPolar AB  070-491 38 57, mikael.engstrom@soliferpolar.com 

Pressmeddelande 18 april 2012
SoliferPolar AB

Om SoliferPolar 
Polar och Solifer har tillsammans mer än 90 års erfarenhet av husvagnar. Polar är Sveriges genom tiderna mest sålda husvagnsmärke, Solifer är Nordens genom 
tiderna mest sålda husvagnsmärke. Tillsammans har vi genom åren tillverkat mer än 132 000 rullande fritidshem. SoliferPolars produkter befinner sig i 
premiumsegmentet och erbjuder hög kvalitet i kombination med stor flexibilitet utefter kundernas önskemål. Idag tillverkas alla Polars och Solifers produkter i 
Dorotea. Försäljningen sker genom SoliferPolar AB i Sverige, SoliferPolar Oy i Finland, SoliferPolar A/S i Norge och genom återförsäljare respektive importörer i 
Danmark, Island, Holland, Tyskland och Schweiz. Totalt cirka ett 100-tal säljställen samt dessutom ett antal fristående verkstäder.

Från vänster:  Torbjörn Wallin, VD Grönklittsgruppen AB, Kajsa Cederflod-Engström, 
delägare SoliferPolar AB, Dan Berghäll, vice VD Grönklittsgruppen AB, Mikael 
Engström, VD och delägare SoliferPolar AB, Mikael Colebring, delägare SoliferPolar AB. 
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