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PRESSINFORMATION
Fortsatt stort intresse för mobilt boende
Trots kyla och höstrusk hittar kunderna ut till återförsäljarna. Det märks inte minst på
husbilsförsäljningen som ökar med 19,43 % jämfört med samma månad föregående år.
-

Glädjande nås vi av rapporter från återförsäljarna att det nu börjar fyllas på med
visningsobjekt i försäljningshallarna, säger Lars-Erik Hörmander, ordförande i
Husvagnsbranschens Riksförbund och fortsätter,

-

bristen på fordon att visa i början av hösten och att det i år inte var någon stor
branschgemensam mässa märks på husvagnsförsäljningen som backar något jämfört med
samma månad förra året.

Även om husvagnsförsäljningen under november minskar är det för helåret positiva siffror.
-

Inledningen på året var bra och det vi ser nu under hösten är ett resultat av att det har varit
svårt att få fram husvagnar på grund av pandemin. Även om det nu finns visningsobjekt
hos återförsäljarna så är det inte samma sak som att de omedelbart går att få levererade.
Går man och funderar på en ny husvagn eller husbil bör man inte vänta för länge med att
beställa den om man vill få den till våren, avslutar Lars-Erik Hörmander.
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Svenska husvagns- och husbilsregistreringar under januari – november

Husvagnsregistreringar för november 2021
Under november månad 2021 registrerades 126 husvagnar. (Motsvarande månad förra året
registrerades 148 stycken.) Hittills under 2021 betyder det 3 799 registrerade husvagnar mot 3 533
under samma period 2020. I procent innebär detta en ökning med 7,52 %.

Husbilsregistreringar för november 2020
November månads husbilsregistreringar visar 209 stycken, medan det i november föregående år
registrerades 175 husbilar. Hittills under kalenderåret 2021 har det totalt registrerats 4 925
husbilar, medan det under motsvarande period 2020 hade registrerats 3 863 stycken. I procent
innebär detta en ökning med 27,49 % för år 2021.
För ytterligare information kontakta Jörgen Nyström på HRF-kansliet, telefon 0765-62 27 17
På HRF:s hemsida www.husvagnsbranschen.se hittar du alltid den senaste informationen!
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