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Premiär med ny handlare på Jokkmokk marknad Premiär med ny handlare på Jokkmokk marknad Premiär med ny handlare på Jokkmokk marknad Premiär med ny handlare på Jokkmokk marknad ––––    Norrkust Caravan abNorrkust Caravan abNorrkust Caravan abNorrkust Caravan ab    
Det glädjer oss, på Nordic husbilar ab, mycket att vi nu har en återförsäljare den norra delen i 
Sverige. I Kalix ligger familj företaget Norrkust Caravan AB som drivs av  
familjen Korkala. 
Företaget Norrkust Caravan AB som startade 2010, har familjen byggt från grunden och före-
taget har vuxit stadigt under åren. Nu håller de som bäst att på att flytta in i nya lokaler med 
både visningshall, butik, kontor och verkstad. 
 

Vill öka intresset för vintercamping med husbil Vill öka intresset för vintercamping med husbil Vill öka intresset för vintercamping med husbil Vill öka intresset för vintercamping med husbil  
Nordic husbilar ab åker på vinterturné. Vi finns på Jokkmokks marknad, Caravan Club i 
Tandådalen, i Moraparken och åker Kortvasan med våra klubbmedlemmar. Under alla dessa 
aktiviteter står vi och pratar om våra vinterupplevelser och hur trevlig det är att vara ute med 
husbil på vintern. För det går! Speciellt med en husbil som är anpassad för vinterklimat—
Nordic husbilen. 
 

Vi tittar lite i backspegeln året 2012 samt i framrutan 2013 Vi tittar lite i backspegeln året 2012 samt i framrutan 2013 Vi tittar lite i backspegeln året 2012 samt i framrutan 2013 Vi tittar lite i backspegeln året 2012 samt i framrutan 2013 ––––    Nordic husbilar abNordic husbilar abNordic husbilar abNordic husbilar ab 
Under 2012 har vi tillverkat och sålt totalt 25.st husbilar. Av dem var det 5.st  
Expedition, dessutom 4.st special husbilar: Axel Larsson, Scania (Vårdmobil), Polishusbil och 
även en  Veterinärs-station Vettris. Sedan var det blandat mellan de övriga  
modellerna.   
 

I slutet av år 2012 investerade vi i ett nytt lagersystem i fabriken för att logistiken ska fungera 
ännu smidigare i framtiden. 
 

Vi har även anställt Leif Andersson som är vår 100% säljare, många av Er har redan träffat ho-
nom både som säljare eller som artisten som spelar 50-60-tals hits. 
Vi fick verkligen konstaterat att det är stort intresse och nyfikenhet på husbilar som kan an-
vändas på vintern när vi avslutade året med en visning på Caravan Club i Tandådalen. Det var 
minst 200 personer som kom och åt av den rykande gulaschsoppa vi serverade och pratade 
vintercamping. 
 

När vi körde öppet hus 11-13 januari upprepades succén. Vi har aldrig haft så mycket kunder 
och intressenter en öppningshelg, så helt klart är det jättebra start på 2013. 
 

Produktionsmässigt så är produktionen belagd till försommaren, så det finns fortfarande möj-
lighet att få sin nya husbil till sommaren för Er som vill komma och lägga Er  
beställning. Vi är även i full fart med att byta ut våra visningshusbilar, så det går att göra ett 
riktigt klipp nu för den som är snabb. Dessutom har vi alltid ett 25-talet fina  
begagnade Nordic husbilar i lager. Kolla in vår hemsida för mer information: 
www.nordic.husbilar.se 

 

 För mer information och bilder.  
Kontakta: 
Stefan Andersson 070-593 21 90 
eller 
Per Grödevik 070-375 36 95 


