
Bergholm investerar i västsvensk 
återförsäljare
En av landets framstående aktörer inom husvagns- och husbilsbranschen, Bergholm försäljning AB, har  
i dagarna gått in som delägare i en av Västsveriges äldsta detaljister, Fritidsboende i Sollebrunn AB.

Fri-bo, som företaget heter i dagligt tal, har under flera år varit ett av Bergholms framgångsrika försäljnings-
ställen där de flesta av Bergholms agenturer finns representerade. Företaget grundades 1981 av Lasse  
Magnusson med Staffan Hamlet som säljare. Staffan förvärvade företaget efter ett par år och drev före-
taget i egen regi fram tills 1997, då brodern, Anders Carlsson köpte Fri-bo. Anders har sedan dess drivit 
företaget och utvecklat det till vad det är idag. Nu i dagarna förvärvar Staffan och Bergholm försäljning 
AB var sin tredjedel i Fri-bo.

– Vi fick ett förslag av de driftiga bröderna som passade bra in i den nya bild som vår bransch växer in  
i just nu, säger Lars Bergholm, VD på Bergholm. Med tanke på att vi tidigare varit kompanjoner med 
Staffan gällande agenturen för Tabbert och att samarbetet med Anders alltid fungerat utmärkt, känns 
denna lösning mycket bra.

Fri-bo kommer i fortsättningen att drivas av Anders Carlsson och Staffan Hamlet gemensamt och med 
målsättning att behålla den fina servicen och försäljningen samt vara en av de framstående detaljisterna  
i Västsverige.

– Samarbetet med Bergholm har alltid fungerat klockrent och produkterna de levererar passar perfekt i 
tiden. Att Staffan och Bergholms nu går in i Fri-bo känns mycket bra och vår ambition är att driva vidare 
företaget i samma goda anda som tidigare, säger Anders Carlsson på Fri-bo.

Trots sin relativt begränsade organisation är Bergholm den aktör på svenska marknaden som växer starkast 
i tillverknings- eller importledet. Företaget var ensamt om att öka sin försäljning av både husbilar och 
husvagnar under förra året.

Inte mindre än åtta olika varumärken finns under Bergholms paraply; Knaus husbilar och husvagnar,  
Morelo husbilar, Carado husbilar och husvagnar, Weinsberg husbilar och husvagnar, Wilk husvagnar,  
Tabbert husvagnar, T@B husvagnar och Hymer Eriba husvagnar. Samtliga märken förutom Wilk och  
Morelo, finns representerade hos Fri-bo.

För mer information: lars@bergholm.com eller anders@fri-bo.com
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