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PRESSINFORMATION

På prognosticerad nivå
–Trots att den disponibla inkomsten för de allra flesta har ökat i snabb takt till följd av löneökningar
och obefintlig inflation, och trots låga räntor, gör osäkerheten i ekonomin att hushållen väljer att
spara sina pengar i stället för att investera dem i ett mobilt boende för fritiden, säger HRF:s
ordförande Tomas Haglund. Och det är förmodligen därför vi sett dessa svängningar i
nyregistreringarna under året. Ändå ligger vi nu på den prognosticerade nivån för både husvagnar
och husbilar.

Inför 2014 hoppas branschen på en återhämtning, och det stora intresset under mässan på Elmia
tyder på att så kommer att bli fallet.
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Svenska husvagns- och husbilsregistreringar under januari –oktober
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Registreringsförändringar i procent, senaste 12 månaderna

Husvagnsregistreringar för oktober 2013
Under oktober månad 2013 registrerades 174 husvagnar. (Motsvarande månad förra året
registrerades 207 stycken.) Hittills under 2013 betyder det 3 058 registrerade husvagnar mot 3 219
under samma period 2012. I procent innebär detta en minskning med 5,00 %.

Husbilsregistreringar för oktober 2013
Oktober månads husbilsregistreringar visar 181 stycken, medan det i oktober föregående år
registrerades 211 husbilar. Hittills under kalenderåret 2013 har det totalt registrerats 3 231
husbilar, medan det under motsvarande period 2012 registrerades 3 242 stycken. I procent
innebär detta en minskning med 0,34 % för år 2013.

För ytterligare information ring Lars Erik Paulsson på HRF-kansliet, telefon 0765-62 27 17.

På HRF:s hemsida, www.husvagnsbranschen.se, hittar du alltid den senaste informationen!


