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PRESSINFORMATION 
 
Svensken väljer husvagn och husbil! 
Från en nedgång på 41 % (husvagnar) resp. 46 % (husbilar) under januari, har marknaden kraftigt 
stabiliserats under hela året. Augusti månads registreringssiffror ligger därför på, i stort sett, 
samma nivå som motsvarande siffror 2008. Antalet nyregistrerade husbilar ökade med 3 enheter, 
medan antalet nyregistrerade husvagnar minskade med endast 35 enheter. 

– Till detta kommer en stor försäljning av begagnade husvagnar och husbilar till människor som 
aldrig tidigare ägt något fritidsfordon, säger HRF:s ordförande Bo Griwell. 

Nu väntar branschen med spänning på den stora mässan ”Elmia Husvagn Husbil” i Jönköping, 
som slår upp portarna för allmänheten den 10:e september. 

Mässan är nämligen en viktig indikator på hur stort intresset för det mobila boendet är. Merparten 
av de husvagnar och husbilar som säljs under Elmia-mässan kommer dock inte att levereras förrän 
till våren. Något större utslag i höstens registreringsstatistik kan man därför inte förvänta sig att 
resultatet från mässan ger. 
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Svenska husvagns- och husbilsregistreringar under januari – augusti 

 
Husvagnsregistreringar för augusti 2009 
Under augusti månad 2009 registrerades 341 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan 
registrerades 376 stycken.) Hittills under 2009 betyder det 3 293 registrerade husvagnar mot 4 767 
under samma period 2008. I procent innebär detta en minskning med 30,92 %. 
 
Husbilsregistreringar för augusti 2009 
Augusti månads husbilsregistreringar visar 239 stycken, medan det i augusti föregående år 
registrerades 236 husbilar. Hittills under kalenderåret 2009 har det totalt registrerats 1 872 
husbilar, medan det under motsvarande period 2008 registrerades 2 908 stycken. I procent 
innebär detta minskning med 35,63 % för år 2009. 
 
För ytterligare information ring Lars Erik Paulsson på HRF-kansliet, telefon 018-38 23 68. 
 
Du som ännu inte får denna information via e-post, kan anmäla dig genom att skicka ett mejl till 
adressen nedan. 
 
På vår hemsida www.husvagn.com eller www.husbil.com hittar du alltid den senaste 
informationen! 


