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Vad innebär det för dig 
att Vakna där du vill?

C ampinglivet går att anpassa i oändlighet och betyder 
olika saker för olika människor. Men en gemensam 
nämnare som återkommer är friheten det medför. Med 

en husbil kan du åka vart som helst, när som helst. Med en 
husvagn har du en perfekt bas att utgå ifrån när du tar bilen för 
att upptäcka din omgivning. Dessutom är det väldigt smidigt att 
alltid ha med sig sitt eget hem, oavsett om det är på upptäckts-
färd genom Europa eller för att hälsa på släkten under sportlo-
vet. Det gör det helt enkelt möjligt för dig att Vakna där du vill!

Men allt det där vet du redan! Nu vill vi gärna veta vad 
det innebär för dig. Vart reser du? Vad tycker du bäst om med 
campinglivet? Använd gärna hashtaggen #vaknadärduvill när 
du lägger upp dina semesterbilder på Instagram. Dela med dig 
av dina guldkorn och hitta nya favoriter!

Magasinet du läser heter Vakna där du vill. 
Det är också en fras du kanske känner igen från 
andra ställen, som en mässa eller återförsäljaren där 
du köpt eller tittat på husvagn eller husbil. Men vad 
betyder det egentligen?

Konceptet

Visste du att du också kan följa  
oss på Facebook, Instagram och  
i vår blogg? 
Facebook @Vakna där du vill
Instagram @vaknadarduvill
Blogg: www.vaknadarduvill.se

Psst!

2 KONCEPTET

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS num-
mer av magasinet ”Vakna där 
du vill”. Som vi hoppas du 

också ska må bra utav.
Vi verkar ju i en bransch där lust, 

inspiration och frihet är några av de ord 
som vi gärna förknippas med. Eller ”bal-
sam för våra själar”, om vi ska använda ett 
ofta förekommande uttryck.

Vår slogan ”Vakna där du vill” säger 
också mycket om vad vi erbjuder.

Du väljer själv om det är bredvid en 
soldränkt strand i Spanien, intill en piazza 
i Italien, någonstans i den vackra Österlen-
miljön, bland våra storslagna fjäll i norr 
eller på garageuppfarten hos bästa vännen 
eller godaste grannen.

Det är ju också så att våra produkter inte 
är påtvingade.

En husvagn eller husbil vill du ha och 
är därför beredd att lägga pengar på. Det 
handlar om en investering i dig själv och 
det liv du önskar.

En tvättmaskin måste du köpa för att 
vardagslivet ska fungera. 

I ÅRETS UTGÅVA av vårt livsstilsmagasin får 
du ta del av andra aktiviteter för att må bra.

Vi har träffat Malin Berghagen, som 
bland annat ser yoga som ett ypperligt sätt 
att smörja både kropp och själ.

Ni kan läsa om den nya popsporten 
padel, som växer explosionsartat i vårt lilla 
land och som är en social fullträff.

ATT PSYKISK OCH fysisk hälsa förlänger 
livet och dess kvalité med många år är vi 
väl överens om?

Vår ovetenskapliga känsla är att samhäl-
let i det avseendet håller på att förändras 
till det bättre. Att vi faktiskt prioriterar oss 
själva, att vi vågar stå upp för vårt välbefin-
nande och att vår fritid och ledighet 
får en allt större betydelse.  

Ta hand om dig själv, det är 
du värd.

Trevlig sommar. 

LARS BERGHOLM – VD Bergholm 
PATRIK JONSSON – Försäljningschef 
Bergholm

Ta hand om  
dig själv!
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Njuta av tillvaron på Mallorca, 
återvända till rötterna i Järvsjö eller surfa 
i Biarritz. Oavsett vad det blir i sommar är 
Malin Berghagen hemma överallt och vet vad 
som är viktigast.

– Att ta vara på den frihet livet erbjuder, 
påpekar hon.

FRIHETEN 
BETYDER  
ALLT FÖR 
MALIN

Ulf Jörnvik

Malin Berghagen

Tommy Holl
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V åren 2018 har varit tung och 
smärtsam för Malin Berghagen. 
En av alla älskad mamma Barbro 

gick hastigt bort och lämnade naturligtvis 
ett stort tomrum efter sig.

Nu handlar det om att gå vidare efter 
sorgen, att ta hand om sig själv och det 
livet har att erbjuda.

För Malin handlar det om att till-
bringa mer tid i landet moder jord. Även 
om hon påpekar att ”hemma för mig är 
överallt”.

Då vi får en pratstund med Malin, har 

hon precis landat på svensk mark och 
lämnat den vår som kommer så mycket 
tidigare på den spanska ön Mallorca, 
den vackra och storslagna ön som varit 
hennes bas sedan många år.  

– Värmen, maten, människorna, 
alla möten – det finns så mycket att 
uppskatta där. Dessutom slipper jag alla 
svenska löpsedlar, säger hon med tydlig 
adress.

Kärleken till det populära resmå-
let vid Medelhavet har bland annat 
resulterat i en varm kärleksförklaring i 

bokform, ”Mallorca i mitt hjärta”.
Som författare finns det ytterligare 

utgivna verk. Inte minst som handlar 
om yoga.

– Det är inte enbart den fysiska 
aktiviteten som är av godo. Minst lika 
viktigt är möjligheten att skingra dina 
tankar, att få lugn och ro i själen och 
kunna släppa allt omkring dig. Om man 
gör det i tio minuter eller en timme har 
egentligen ingen betydelse. 

I SOMMAR HAR Malin planerat att resa 
runt i Sverige och till olika platser för 
att utöva yoga med de som önskar.

– Marstrand på västkusten, Leksand i 
Dalarna, Norrland, Gotland och Öland, 
det finns många ställen jag vill och har 
för avsikt att besöka. Samtidigt kommer 
det att väcka många minnen åter från 
min barndom och uppväxt. Vi barn var 
med på otaliga turnéer runt om i landet 
tillsammans med våra föräldrar. Natur-
ligtvis blir det även en tur till mammas 
Järvsö. Jag ser verkligen fram emot att 
vistas i naturen och i skogen, kanske 
hitta en liten sjö och njuta av friheten.

Det senare ett begrepp som har en 
stor och viktig plats i Malins liv.

– För mig är friheten nummer ett och 
något jag prioriterar väldigt högt. Jag 
är i grund och botten en lugn människa 
som strävar efter att må så bra som 
möjligt. I takt med åren har jag lämnat 
de drömmar som fanns i ungdomen och 
som handlade om ett liv som hemma-
fru, ett vackert och stort hus och om att 
leva i sus och dus. Tvärtom uppskattar 
jag att spontant kunna ge sig iväg med 
exempelvis en husbil. Där finns allt i ett, 
där möts du av det enkla men också allt 
som behövs. Där kan jag laga min häl-
sosamma och goda mat, där bestämmer 
jag själv. Det är i min värld betydligt 
mer uppskattat än att checka in på ett 
lyxhotell, säger Malin och fortsätter:

– Även om jag har mina barn och 
mina måsten är känslan av att bara få ge 
sig iväg ett måste. Det är därför surfing 
varit och är så viktigt i det senare skedet 
mitt liv. Friheten bland vågorna, men 
också modet att våga lära mig något 
nytt i min ålder. En dröm är att kunna 
packa med en bräda och dra iväg med 
en husbil för att åka till Biarritz i som-
mar. Starta med en resa genom Sverige, 
stanna till och fiska vid någon liten sjö. 
Sedan åka vidare genom norra Europa 
och slutligen till den franska kusten. Jag 
älskar även Frankrike och det är verkli-
gen en dröm jag hoppas förverkliga.

Och en frihet hon inte kan vara utan.

Jag ser verkligen fram emot att vistas i naturen och i skogen, kanske hitta en liten 
sjö och njuta av friheten
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I över 50 år har Knaus skapat oförglömliga semesterögonblick, tack vare erfarenhet, 
hantverkskunnande och gränslös passion. Du kommer att märka våra höga krav på kvalitet 
och precision in i minsta detalj. Och vi följer alltid vår viktigaste princip: funktion och design 
i harmoni. Pionjäranda och kompromisslös strävan efter perfektion har tagit oss till toppen. 

UPPLEV GRÄNSLÖS FRIHET

KNAUS SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF

Du hittar modellprogrammet samt din närmaste återförsäljare av Knaus på bergholm.com



KNAUS L!VE WAVE 700 MEG

Knaus Sun I Scandinavian Selection 700 LX

Du hittar modellprogrammet samt din närmaste återförsäljare av Knaus på bergholm.com

Knaus husbilar är det självklara valet för dig som letar efter ett husbilsprogram med 
stor bredd. Knaus husbilar finns i alla tänkbara alternativ, från campingbilen Box Star 
till den stora helintegrerade Sun I. Knaus borgar för kvalitet, design, innovation och 
frihet. Ge oss ditt förtroende och upplev friheten på väg.

VART BOR DU INATT?

Knaus Sun TI Platinum Selection 700 MEG



F redrik och hans fru Lina har båda ett stort intresse för 
friluftsliv och springer, cyklar, paddlar, åker skidor och 
surfar. Det, och att familjen med barnen Molly, Ella och 

Lowe numera består av fem personer, gör att det kan bli en del 
packning och utrustning som ska med, framförallt på längre 
resor. 

– Vår syn på semester är en aktiv resa med närhet till 
naturen och de typer av aktiviteter vi ägnar oss åt, samtidigt 
som vi vill kunna besöka storstäder. Med tre små barn kan det 
ibland vara en svår kombination att uppnå, men med husbilen 
funkar det jättebra, säger Lina. 

DET VAR UNDER en längre resa hösten 2016 som drömmen om 
en husbil blev konkret. Då hade familjen två barn och bilade 
till och runt i Spanien under två och en halv månad för att 
bland annat kitesurfa.

– Ofta slog det oss hur underbart det hade varit att kunna 
stanna kvar på till exempel en strand och njuta av 
solnedgången utan att behöva packa in barnen i bilen, 
åka tillbaka till där vi bodde och sedan börja om igen 
nästa dag för en ny utflykt, berättar Fredrik.

Med husbilen kan familjen vara flexibel och få 
med sig allt som behövs. Fredrik och Linas motto 
är att inte göra avkall på sina egna intressen utan 
istället göra barnen delaktiga i dem, vilket husbilen 
möjliggör. Nu kan de ta en kvällslöprunda i bergen, 
en kajaktur när barnen somnat, eller surfa en stund på 
morgonen medan barnen leker på stranden. 

MÅNGA BARNFAMILJER VÄLJER husvagn, men för fa-
miljen Bergergård var det inte ett alternativ. De var ute 

efter ett fordon och enkelheten i att ha allt på ett ställe.
– Vi vill inte vara beroende av att behöva åka tillbaka till 

den plats där vi ställt en husvagn, säger Fredrik och Lina fyl-
ler i:

– Vi får också bättre utrymme under tiden vi åker och om 
det behövs kan jag sitta bak med barnen på ett helt annat sätt 
än när vi åker vanlig bil. Det största problemet var dock att 
hitta rätt barnstolar och ta reda på hur de skulle placeras, men 
när vi väl löste det så har det fungerat jättebra.

Med husbilen kan de köra, stanna och inte ens behöva 
lämna fordonet för att ha tillgång till allt de behöver. Det är 
bara att resa sig från förarplatsen och börja förbereda maten. 

Familjen insåg att de kunde få två och en halv  månad med bil i Spanien för samma kostnad  som en tvåveckors charter till Kanarieöarna.

Vi vill inte vara beroende av att 
behöva åka tillbaka till den plats där 
vi ställt en husvagn.

Både vuxna och barn sitter bekvämt och säkert i 

familjens Knaus Sky Traveller. 

Drömmen om en surfbuss 
blev till verklighet med husbil. Idag re-
ser hela familjen Bergergård ofta och 
gärna länge för att upptäcka nya  
platser och träffa nya människor. 

– Det är mer än en semestergrej, för 
oss är det ett sätt att göra det mesta 
av vardagen, säger Fredrik.

DE GÖR  
TILL

Emma Andreasson

Husbilsfamiljen

Familjen Bergergård

SEMESTER
VARDAGEN
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Tidigare resor har familjen upplevt att det kan vara svårt att 
hitta bra och hälsosam mat för hela familjen. Med husbilen 
öppnas möjligheten upp att ha med bra råvaror och på så sätt 
alltid kunna laga sin egen mat, något som är väldigt viktigt för 
både Fredrik och Lina. 

ÄVEN OM DET finns många fördelar med husbil är det inte 
bara enkelt att resa med barn, men det finns många tips och 
lösningar för att underlätta. När det kommer till packningen 
krävs det lite tålamod och planering och det är viktigt att 
vara medveten om att det blir en hel del tid på vägarna, något 
som familjen brukar lösa genom att vara beredda på att göra 
många stopp. 

– Restid hade det blivit oavsett hur vi hade förflyttat oss. 
Skillnaden är att i husbilen styr vi själva över den och kan 
stanna när barnens tålamod tar slut, påpekar Lina.

Det har också gjort att barnen är mer involverade och dess-
utom kan påverka semestervalen. Det blir till exempel många 
stopp på olika lekplatser då äldsta dottern Molly har utvecklat 
ett öga för att spana in lekplatser från husbilen. Familjen bru-
kar också leka lekar för att sysselsätta sig på resan.

– Det är viktigt att barnen tycker det är kul och det gör de! 
De tycker att det är ett äventyr att resa på det här sättet och 
upptäcka nya saker, berättar Fredrik.

FAMILJENS RESPLAN BRUKAR vara önskvärd men inte defi-
nitiv. Och det behöver den heller inte vara eftersom boendet 
hela tiden är med. Det är enkelt att vara flexibel och spon-
tan och vädret är också med och styr färdvägen. Eftersom 
familjen helst fricampar och sällan bokar boende i förväg är 
det enkelt att ändra planen om väderutsikterna ser dåliga ut på 
den tänkta rutten. 

FAMILJEN SKAFFADE SIN husbil, en Knaus Sky Traveller 650 
DG, så sent som hösten 2017 men den känns redan som ett 
andra hem och resandet är inte begränsat till sommarsemes-
tern. En viktig aspekt inför husbilsbilsköpet var nämligen 
möjligheten att skapa en mer spännande och varierad vardag. 

– När helgen kommer vill vi inte bara boka in en middag 
och så är det det enda vi gör den helgen. Vi vill ha mer! Nu tar 
vi husbilen och åker iväg och upplever naturen eller besöker 
vänner, det mesta är redan packat och klart så det är bara att 
åka, säger Lina. 

Molly, 5,5 år, Ella, 3 år och Lowe 1 år.

Utsikt med äkta Vakna där du vill-känsla

Det är viktigt att barnen tycker det 
är kul och det gör de! De tycker  
att det är ett äventyr att resa på det 
här sättet och upptäcka nya saker

Linda och Erik  
jagar vinden

När de flesta flyr 
vinden, jagar istäl-

let Linda och Erik 
den. Förra sommaren 

tog de sin nya plåtis –  
en mindre husbilsvariant 

– och åkte genom Sverige, 
Tyskland och Danmark i jakt 

på naturupplevelser, vackra 
stränder och kitesurfing-vind.
– Vi brukar inte planera särskilt 

mycket, det är så enkelt att vara 
flexibel i husbil, säger Linda.

Weinsberg Carabus MQ 601 är liten och smidig 

men rymmer det Linda och Erik behöver få med 

sig. Bland annat finns det ett garage att packa i.

Friluftslivet

Emma Andreasson Linda och Erik

När familjen tidigare gjort liknande resor med bil har det 
krävts en hel del research och planering för att hitta rätt typ 
av boende på rätt plats. Nu är det mycket enklare att resa i 
vardagen. 

– Vi vill inte vara fast i något ekorrhjul utan upptäcka nya 
saker hela tiden. Och det kan vi nu, avslutar Lina.

Du kan följa familjen Bergergård 
och deras husbilsäventyr på 
www.bergergardadventure.se

Psst!
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L agom till Kristi himmelsfärd i fjol hämtade Linda och 
Erik ut sin Carabus. Premiärturen gick till Öland där 
kitesurfande Linda utnyttjade vindarna till max under 

långhelgen. På plats mötte paret upp med vänner som också 
kitear och reser i husbil.

– Det var en klockren första resa med nya husbilen. Det 
finns såklart campingar där men vi fricampade vilket var jät-
temysigt, berättar Linda. 

ERIK KITESURFAR INTE, men han delar intresset för friluftsliv 
med Linda och de möttes när de båda arbetade på en skidan-
läggning nära Gävle. Den aktiva livsstilen och enkelheten i att 
göra utflykter och hälsa på vänner, är några av anledningarna 
till att de skaffade husbil. Innan plåtisen hade de en begagnad 
Knaus.

– Vår nuvarande är smidigare både att köra och parkera, 
säger Linda. 

FÖRRA SOMMAREN SPENDERADE paret och deras två hundar 
sommarsemestern i plåtisen och resplanen styrdes delvis av 
jakten på kite-vindar. Men först gjordes ett antal stopp hos 
vänner som bor i andra delar av landet.

– Det är en stor fördel med husbilen. Det är svårt att bjuda 
in sig själv hos andra, det är inte alltid det finns plats och vi 

har ju dessutom hundarna med oss, säger Linda och fortsätter:
– Men eftersom vi har med oss vårt eget boende är det bara 

att dyka upp, vi käkar och umgås tillsammans på kvällen. Det 
behöver inte bli en stor grej med en massa planering.

RESAN INLEDDES MED en tur förbi Gränna och en cykelutflykt 
på Visingsö. Här började också fortsättningen av resan plane-
ras. Störst chans för vindar där Linda skulle kunna kitesurfa 
fanns i Tyskland. 

– Vi hittade en liten camping i Insel Poel och det fanns jät-
tefina stränder där vi kunde ha hundarna. Men det fanns ingen 
vind, säger Linda.

Så resan gick vidare längs Tysklands kust och paret 
hamnade istället i Fehmarn Grüner Brink. Där stod de första 
natten på ställplats för att fylla vattentankarna och därefter 
fricampade de vid stranden.

– Där fanns en restaurang, och en mysig plats med skog och 
får. Perfekt för hundarna, berättar Linda.

Men det fanns ingen vind där heller. Istället blev det en del 
promenader i naturen och cykelturer. 

NÄSTA STOPP BLEV St. Peter Ording där det brukar hållas 
stora kite-tävlingar. När de kom fram kunde Linda och Erik 
ställa husbilen direkt på den enorma stranden. 

– Det var vackert, stranden var tre-fyra kilometer bred. 
Hundarna var glada och vi promenerade och badade. Men det 
blåste inte där heller, säger Linda.

SÅ TUREN GICK vidare. Nästa stopp blev på en mysig natur-
camping vid danska Børsmose Strand. Paret möttes av vida 
stränder, sandlandskap med gräsbevuxna kullar och i närheten 
fanns leder för både vandring och cykling. Och i Danmark 
blåste det. Mycket. Så mycket att det inte gick att kitea. 

– Vi ser alltid till att vara på platser där vi kan göra andra 
saker också, dels eftersom vädret avgör om jag ens kan surfa 
och dels för att Erik inte kitear, säger Linda.

PÅ HEMVÄGEN BLEV det ytterligare några besök hos vänner 
och ett stopp i Halmstad.

– Där fick jag äntligen surfa! Och det var superbra. Mycket 
folk, solen sken och det var bra vind. Då var det värt att ha 
haft med allt i bilen hela resan! berättar Linda. 

SAMMANLAGT VAR LINDA och Erik på resande fot i ungefär 
tre veckor under sommaren. Men husbilen används mer än så 
under året. Paret bor i Järbo och tycker det är skönt att kunna 
ta med sitt eget boende om de ska på fest eller bara göra 
någonting någon annanstans.

– Eftersom vi alltid kan ta med hundarna slipper vi skaffa 
hundvakt och det är smidigt att kunna packa med kite-grejerna 
ifall det skulle blåsa när vi är iväg, berättar Linda.

ÄVEN OM DERAS Carabus är en relativt liten och kompakt 
husbil upplever Linda inga problem att få med de saker som 
behövs på resorna. Packningen kräver lite planering bara.

– Med den förra tog vi med onödigt mycket grejer bara för 
att vi kunde. Nu packar vi mer effektivt. Cyklarna har vi bak 
på cykelstället och där kan även kitebrädan eller snowboarden 
fästas. Matvaror mäter vi upp hemma och förvarar i stapel-
bara lådor. Vi har även skapat egna avdelare i både kökslådor 
och ovanför sängen för att bättre kunna utnyttja det utrymme 
som finns. Utemöblerna fäster vi ovanpå hundburen i garaget, 
berättar Linda och fortsätter:

– Det enda vi inte kunde tumma på var hundarna. När vi 
kör sitter de i burarna och när vi står stilla håller vi noga koll 
på temperaturen i husbilen. Vi har också märkt att det håller 
sig ganska svalt i garaget, så där kan de hoppa in och lägga sig 
under varma dagar. 

UNDER KOMMANDE RESOR blir det lite nya saker att packa in i 
husbilen och dessutom blir det tre personer som reser. Linda 
och Erik blev nämligen föräldrar i vintras.

– Vi ser jättemycket fram emot att åka med lillen. I sommar 
lutar det mot Italien. Erik och jag är överens om att detta är 
det mysigaste sättet att resa! avslutar Linda. 

Det var en klockren första 
resa med nya husbilen. 
Det finns såklart camping-
ar där men vi fricampade 
vilket var jättemysigt.

Erik, Linda och hunden Java vid ett stopp i Gränna.
Att kunna hälsa på vänner är en 
viktig del av resandet.

Mysig fricamping på Öland under premiärturen.
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ATT VAKNA DÄR man vill. För Benny 
och Susanne och Robert och Birgitta 
är den platsen i år Järnaviks Camping i 
Blekinge. De har nämligen bestämt sig 
för att bli långliggare efter ett flertal år 
på vägarna.

– Vi har ingen erfarenhet av det sedan 
tidigare så det ska bli roligt att prova på 
det. Det som känns skönast på förhand 
är väl att man slipper plocka upp och 
ner grejerna så ofta, säger Benny Vil-
lander. 

Han och sambon Susanne Norlin 
äger precis som kompisarna Robert och 
Birgitta Södergren en Knaus Scandina-

vian Selection. För Benny och Susanne 
är det första gången de äger en Knaus, 
men för Robert och Birgitta är det den 
fjärde i ordningen. 

– Vi trivs utmärkt med den och har 
alltid gjort, säger Robert, eller ”Rob-
ban” som han kallas och får medhåll av 
en mer nyfrälst Benny:

– Det är en helt otroligt fin vagn. Vi 
är jättenöjda. 

NU SKA SKÅNINGARNA ta sina Knaus-
vagnar och bli långliggare i grannland-
skapet Blekinge. Dryga 20 mil från 
hemmen i Ystad och Skivarp. 

– Det verkar kanske lite vansinnigt, 
men avstånd och att köra längre sträckor 
har vi aldrig brytt oss om, säger ”Rob-
ban”. 

Och det är klart, har man varit runt på 
crosstävlingar i hela landet och campat i 
över 30 år är det inga problem. Det var 
också genom sönernas crosstävlingar 
som familjerna lärde känna varandra. 
En vänskap växte fram, men även ett 
oväntat släktskap. 

– Efter att vi umgåtts en tid så visade 
det sig faktiskt att Susanne och Birgitta 
var släkt. Och inte på så himla långt håll 
heller. Det var lite lustigt, säger Benny 

och skrattar.
Så glöm det där med att släkten är 

värst… Och att man ska stå ut med var-
andra ännu ett år råder det inga tvivel 
om. Det har man ju gjort utan problem i 
alla år. Frågan är istället hur det blir att 
campa på ett och samma ställe under en 
hel säsong.

– Vi får se när året är färdigt, men an-
nars är det ju bara att ge sig ut och röra 
på sig igen, säger ”Robban”. 

– Det finns ju för- och nackdelar med 
allting. Klart att det är roligt att åka 
runt och uppleva nya platser, för det 
är väldigt trevligt att ta husvagnen och 

se Sverige. Vi har många fina platser i 
det här landet, men nu ska det bli kul 
att testa någonting nytt. Var sak har sin 
charm, säger Benny. 

Långliggandet lär dock inte vara 
för evigt, i alla fall inte om Benny får 
drömma lite. 

– Jag skulle vilja resa runt i Sverige 
ordentligt någon gång. Västkusten upp 
och östkusten ner eller något liknande. 
Det hade varit roligt att prova på.

Men först väntar ett år i Blekinge. 
Minst. 

Det började med motocross och 
slutade i en husvagnsvänskap som sträckt sig 
över ett halvdussin år. Benny Villander och 
Robert Södergren har tillsammans med sina 
partners Susanne Norlin och Birgitta Söder-
gren rest runt i Sverige.

Men nu ska de bli långliggare med sina 
Knaus Scandinavian Selection. 

EN NY  
RESA  
VÄNTAR
– i år ska kompis- 
gänget ligga lå(n)gt

För kompisgänget Susanne Norlin, Benny Villander och Robert och Birgitta Södergren väntar en ny resa med 
sina Knaus Scandinavian Selection. Efter många år på vägarna ska de nu bli långliggare.

Olof Lidh

Kompisgänget

Fabian Jinnevik
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B åde Maria och Joakim Nilsson 
är uppvuxna med camping och 
har campat med sina respektive 

familjer under uppväxten. Den första 
gemensamma husvagnsupplevelsen hade 
de i början av 2000-talet. 

– En midsommarhelg i Skåne tog det. 
Sedan var vi fast och har haft någon 
typ av fritidsfordon sedan dess, berättar 
Maria. 

Det innebär att även parets två barn, 
Max 14 år och Julia 11 år, har vuxit upp 
med campinglivet och ser fram emot 
familjens resor tillsammans. I takt med 
att barnen blivit äldre har familjens 
resesätt och behov förändrats. Fram tills 
i höstas hade de en husvagn från Knaus 
och att barnen blev för stora för vagnens 
sänglösning var en av anledningarna till 
bytet. 

– Nu har vi istället långbäddar för 
barnen. Max är så pass gammal nu att 
han inte följer med på alla resor vi gör 
men att han nu att han får en egen säng 
lockade honom, säger Maria. 

EN ANNAN SAK som påverkat både val 
av fordon och sätt att resa är Marias 
arbetsschema som kock. Fjolårets 
säsongscampande berodde delvis på att 

Förra året säsongscampare i husvagn, i år flexibelt husbilsliv. Fa-
miljen Nilsson har alltid varit flexibla med om det är husvagn eller husbil som 
gäller. I fjol skaffade de en CI Riviera men sedan de köpte första vagnen för 16 
år sedan har det haft både flera husbilar och husvagnar.

– Det har alltid varit viktigt att det är enkelt att campa och vi har valt det som 
passat våra behov bäst just då, säger Maria. 

FORDON EFTER BEHOV
Maria med dottern Julia som också älskar campinglivet.

Campinglivet

Emma Andreasson Familjen Nilsson

hon ibland arbetade helger och ibland 
mitt i veckorna, vilket gjorde det svårt 
att planera in längre resor.

– När vi hade husvagnen uppställd 
behövde resten av familjen inte anpassa 
sig efter mina tider utan de kunde åka 
ut när de var lediga så anslöt jag efter 
jobbet, berättar Maria.

I ÅR HAR familjen en längre gemen-
sam semester och det var ytterligare 
en anledning till att det passade bra 
med husbil. Bland annat ska de åka två 
veckor till Böda på Öland där de varit 
flera gånger förr. Och dit följer både 
Julia och Max med glädje med!

– Utöver de längre resorna blir det en 
del helger, vi åker efter att barnen slutat 
skolan på fredagen och kommer hem på 
söndagen, berättar Maria.

Ett av resmålen på listan är Göta 
Kanal och familjen ska campa längs 
kanalen och åka slussbåt, något som 
Maria sett fram emot länge. 

– Jag har alltid sagt det, att när vi skaf-
far husbil igen, då ska vi till Göta Kanal!

Husbilen kommer också väl till pass 
nästa sommar, när Max ska på hand-
bollsläger i Kroatien. 

UNDER RESORNA FOKUSERAR familjen 
på att ägna mycket tid åt varandra. De 
delar intresset för musik och lyssnar 
mycket tillsammans, de är ute och rör 
på sig, sparkar boll, upplever vackra 
vyer och sevärdheter.

– Och ibland gör vi bara ingenting 
tillsammans. Att resa så här är det bästa 
sättet att umgås med familjen, vi ägnar 
100 procent av tiden åt varandra, säger 
Maria.

För Nilssons pågår campingsäsongen 
året runt och de reser mycket även 
under vintern. 

– Vi ser ingen större skillnad, mer än 
att det inte är viktigt med en strand på 
vintern. Det är skönt att bara komma 
bort, till en vacker hamn eller något 
samhälle där vi kan promenera. Om 
det är kallt eller dåligt väder spelar vi 
mycket spel, berättar Maria.

DET STORA INTRESSET för matlagning 
är något Maria kan få utlopp för även i 
husbilen. 

– Vi har skaffat en ActiFry, som är 
både en varmluftsugn och en fritös. I 
den kan man göra vad som helst: baka, 
pizzor och gratänger. Soppor och grytor. 
Allt som har med potatis och rotfrukter 
att göra. Och det är lätt, in med råva-
rorna, starta och sedan kan vi umgås 
med barnen eller lägga fokus på grillen, 
säger Maria.

För att göra matlagningen enkel på 
begränsad yta brukar familjen planera 
i förväg och se till att de kan använda 
samma kryddor och råvaror men i olika 
recept. Det ska vara gott men fram-
förallt enkelt. Och det är något som 
präglar familjens inställning även i det 
stora hela.

– Det ska vara enkelt att resa, är det 

krångligt vill vi inte. Genom att hitta 
rätt fordon för oss har vi kunnat göra 
det enkelt och då är det underbart, 
avslutar Maria.

Sommaren 2017. Att säsongscampa är ett sätt att semestra utan  
måsten, tycker familjen Nilsson. Även hunden Milly trivs med campinglivet!

Plats för både spel och samtal.
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CI Magis Integral 95

Du hittar modellprogrammet samt din närmaste återförsäljare av CI på bergholm.com

 med en attraktiv prisbild
Italiensk kompromisslös design

CI är ett av Europas ledande varumärken inom husbilar med sitt säte 
i natursköna Toscana, Italien. CI kännetecknas av avancerad teknologi, 

utomordentlig funktionalitet och komfort till ett oslagbart pris.
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SMULTRONSTÄLLEN

n Skånsk natur.
n Sommaridyll i Bohuslän.
n Politikervecka och mycket mer på Gotland.

Vakna där du vill. Det är melodin när du reser  
i husvagn eller husbil.
Kanske blir något av våra smultronställen också ditt? 
Dela gärna med dig av dina egna smutronställen  
under #vaknadärduvill på Instagram! 

Ha en härlig sommar!

I SOMMARSVERIGE

N ationalparken är vacker året om men mest välbesökt 
under sommaren. Då blommar torrängarna och i stora 
delar av parken går kor på bete. Samtidigt samlas 

människor i alla åldrar för att sola och bada vid den långa 
stranden som med sin växtlighet och ljusa sand ger en känsla 
av att vara utomlands. I parkens södra del finns den ovanliga 
naturtypen sandhed där backsippa och stor sandlilja växer. Det 
finns guidade turer med olika teman för den som vill veta mer 
om växtlighet, kulturhistoria, ekologi eller parken i allmänhet. 
Turerna utgår från Naturum, som finns vid nationalparkens 
huvudentré.

PARKENS NAMN KOMMER från 
Berget Stenshuvud som är 97 
meter högt och ligger mitt i 
parken. Här finns flera vand-
ringsleder med olika svårighets-
grad. Den röda vandringsleden 
går genom avenbokskogen upp 
till bergets topp där det finns tre 
utsiktsplatser med fantastiska 
vyer i olika riktning. Rakt genom parken löper också en etapp 
av Skåneleden som är markerad med orange band.

YTTERLIGARE ETT TIPS är att passa på att besöka Knäbäcks-
husen som ligger alldeles i närheten av nationalparken. Den 
idylliska lilla byn består av nitton korsvirkeshus inramade av 
rosor och vackra staket. 

Skåne har mycket att  
erbjuda när det kommer till natur  
och historia. Här finns så mycket  
som tre nationalparker – en av dem  
är Stenshuvud nationalpark i Simris-
hamn kommun. Här finns en vacker 
sandstrand, avenbokskog och goda 
möjligheter till vandring. 

Naturupplevelser  
i nationalparken
Naturupplevelse

Emma Andreasson Emma Andreasson

Latitud: 55.656117 

Longitud: 14.268679

Närliggande camping: Kiviks Camping

Hitta
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B ergen har en lång historia som sträcker sig ända tillbaka 
till vikingatiden. Den över 900-åriga historian syns tyd-
ligt i staden som är känd för att vara en av de vackraste 

i världen. Stadsdelen Bryggen med de kända trähusen är den 
äldsta stadsdelen och en del av UNESCO:s världsarv.

BESÖK SEVÄRDHETER SOM Edvard Grieg-museet om den 
kända kompositören, stavkyrkan i Fantoft eller njut av fisk-
marknaden som är en av Norges mest besökta utomhusmark-
nader. Ett perfekt tillfälle att köpa med sig något gott att äta. 
På marknaden finns inte bara fisk utan också grönsaker, frukt, 
hantverk och souvenirer. 

En av de mest spektakulära aktiviteterna är linbanan Fløi-
banen upp till Fløyen. Resan upp tar endast fem-sex minuter 
men bjuder på en praktfull utsikt över Bergen.  

UTBUDET AV RESTAURANGER är stort och det finns något för 
alla. Lucullus är en prisbelönt gourmetrestaurang och anses 
vara en av stadens bästa. I Bryggen går det att få en matupple-
velse i historisk miljö på To Kokker. 

DET ÄR INTE bara staden i sig som är en upplevelse. På vägen 
dit bjuder Norge på sitt vackra landskap och det finns flera 
ställen som är värda att stanna på. Vägen mellan Oslo och 
Bergen är känd för sina fjordar och fjäll och är en nationell tu-
ristväg. Vill man se mer är det inte allt för långt till Geiranger 
och fantastiska Trollstigen med sina snirkliga vägar längs 
berget och vattenfallet Stigfossen.

Latitud: 60.3929900

Longitud: 5.3241500

Närliggande camping: 
Lone Camping

Hitta

Besök historiska 
och vackra Bergen

Norge är fullt av turistskatter som fjordar, 
städer och upplevelser. På västlandet ligger Bergen, 
Norges näst största stad och en av de vackraste. 
Här kan du äta god mat, besöka sevärdheter och  
på vägen dit får du uppleva ett naturlandskap  
svårt att glömma. 

Emma Birgersson

Bergen Reiselivslag /  
Espen Haagensen,  
Girish Chouhan   
– visitBergen.com
 

Bergen

Första veckan i juli riktas 
många blickar till Visby på Gotland. 
Då arrangeras politikerveckan och 
för den som bara är en smula intres-
serad finns det tusentals föredrag 
att lyssna på. Ägare till husbil eller 
husvagn har dessutom fixat boende 
och slipper betala för hotellrum som 
ständigt slår nya prisrekord.

A lmedalsveckan har blivit en tradition och demo-
kratisk institution. Från det att Olof Palme höll tal 
från ett lastbilsflak 1968, till årets upplaga med 

sammanlagt ca 4 000 föredrag, seminarier och partiledartal. 
Årets upplaga är extra intressant. Dels för att det är ett valår 
men också för att Almedalsveckan firar 50 år.

Egentligen finns det ingen motsvarighet i några andra 
länder till Almedalsveckan. Att kunna möta ledande po-
litiker, beslutsfattare och representanter från näringslivet 
utan ett omfattande säkerhetspådrag är en tillgång som är 
väl värd att försvara i en demokrati som den svenska.

MEN ÄVEN FÖR den mest politiskt intresserade kan det fin-
nas en smärtgräns. Utbudet för att samla semesterminnen 
är stort på Gotland. En tur till Fårö är ganska given med 
sitt karga och spännande landskap. På Fårö ligger också 
Bergmancenter där det finns en möjlighet att lära sig mer 
om Ingmar Bergmans gärning inom film och teater.

På Gotland finns det också bra möjligheter att testa 
olika äventyrssporter och för alla som spelar golf kan ön 
erbjuda åtta golfbanor. Exempelvis anses Visby GK vara 
en av Sveriges vackraste och bästa golfbanor med en 
utmärkt restaurang.

Pågår under vecka 
27 och partiledarna 
håller tal följande 
dagar. 

1 juli,  Ulf Kristersson, 
Moderaterna

2 juli,  Jonas Sjöstedt, 
Vänsterpartiet

3 juli,  Jan Björklund,  
Liberalerna

4 juli,  Annie Lööf,  
Centerpartiet

5 juli,  Stefan Löfven,  
Socialdemokraterna

6 juli,  Ebba Busch Thor, 
Kristdemokraterna

7 juli,  Jimmie Åkesson, 
Sverigedemo- 
kraterna

8 juli,  Gustav Fridolin, 
Miljöpartiet

Fakta

Almedals- 
veckan  
2018

Latitud: 57.6348

Longitud: 18.29484

Närliggande camping: 
Visby Strandby, Snäcks 
Camping, Kneippbyn  
Resort.

Hitta

En veckas politik med 
garanterat boende
Politik

Jan-Olof Ekelund Hans Hemlin / Almedalsveckan.info

Olof Palme i Almedalen, 1982.
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Doft av vanilj 
och salta bad 
på Västkusten

Gullholmen, en underbar liten  
ö utanför Orust i mellersta Bohuslän. Här 
bor det inte mer än 100 personer året om 
men på sommaren fylls det på med sem-
esterfirare runt om i stugorna. Kommer 
man med husbil eller husvagn finns par-
kering vid färjeläget Tuvesvik, varifrån det 
går en färja över till ön. Den är nämligen 
fordonsfri, eller ja, öns glada bonde puttrar 
allt som oftast omkring på sin fyrhjuling.  

R edan då färjan lägger till vid Gullholmens hamn slås 
man av den ljuvliga vaniljdoften som strömmar ut ur 
glasskiosken på kajen. Gullholmens glasskiosk är näm-

ligen känd för sina hembakade rån. Våffelsmeten, som är gjord  
på ett hemligt recept, har lockat glassugna i många år och under 
riktigt varma dagar ringlar sig kön längs hela bryggan. 

EFTER EN GLASS i solen är en promenad till Härmanö-huvud ett 
måste. Naturreservatet Härmanö är den lite större ön som med 
en gångbro är sammanlänkad med Gullholmen. Från glass-
kiosken i hamnen är det en sex kilometer lång promenad bort 
till Härmanö-huvud och längs med vägen betar en och annan 
ko. Pausar på vägen gör man bäst på badplatsen Grindebacken, 
en fantastisk och långgrund sandstrand som ofta ligger i lä.  

FRAMME PÅ HÄRMANÖ-HUVUD slår kraftfulla vågor in på de 
saltstänkta klipporna och här njuter man av utsikten, lugnet 
och vinden innan det är dags att ta färjan tillbaka. Finns det 
tid - utmana varandra på minigolf eller avnjut en klassisk 
fisksoppa på Restaurang Gullholmsbaden innan färjan tar er 
tillbaka till fastlandet. 

Västkusten

Johanna Enghage Glassbild: Fotolia
Resterande bilder: Johanna Enghage

S jällands norra kustområde är en dold semesterskatt 
med långa vita stränder och närhet till kultur och 
nöjen som passar de flesta. Bara 20 minuter nordväst 

från Helsingör ligger semesterorten Dronningmölle med sin 
imponerande vackra och inbjudande badstrand. Fortsätter du 
därifrån i endast 10 minuter når du den pittoreska fiskebyn 
Gilleleje som utgör Själlands nordligaste punkt. Här strosar 
man runt bland halmtäckta hus i det vackra hamnkvarteret i 
samhället som så sent som 2017 blev utnämnd till Danmarks 
mest kreativa stad.

VÄLJER DU ISTÄLLET att åka söderut från Helsingör tar det inte 
lång tid innan du når lugnet och skönheten i Humlebæk. Den 
lilla byn på knappt 10 000 invånare ligger med bästa läge ut 
mot Öresund och är hemvist till ett av världens mest berömda 
moderna muséer; Louisiana. 

VAR DU ÄN tar dig på Nordsjälland kommer du att stöta på 
historisk arkitektur blandat med mysig lantmiljö. Varför inte 
stanna till på någon av de många bondgårdarna för att fylla på 
förrådet med garanterat färska råvaror och kela med djuren? 
Eller besöka något av flera historiska slott – exempelvis Fre-
deriksborg Slot som är Skandinaviens största renässansslott? 
På Nordsjälland finns något för alla, och i det osannolika fallet 
att man skulle tröttna på den goda maten, den vackra naturen 
och kulturen, och de många 
fartfyllda land- och vatten-
aktiviteter som erbjuds är det 
endast en 40 minuters bilresa 
från Helsingör till garanterad 
storstadspuls och ”hygge” i 
Köpenhamn. 

Endast en 20-minuter kort  
seglats med den bekväma bilfärjan 
från Helsingborg till Helsingör, och  
du befinner dig vid en perfekt utpost  
att utforska det vackra och familje- 
vänliga Nordsjälland. 

Adam Lichtneckert VisitDenmark / Niclas Jessen, 
Mette Johnsen, Nicolai Perjesi, 
Kim Wyon 

Rivieran

Latitud: 58.179055

Longitud: 11.403807

Närliggande camping: Stocken Camping, 5 km från 
färjeläget i Tuvesvik

Latitud: 56.0979

Longitud: 12.3852

Närliggande camping: 
Dronningmölle Strand

Hitta Hitta

Upplev variationen  
på den danska rivieran
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G othenburg Track Service arbetar med kontroller 
och besiktning av järnväg. Det innebär att alla i 
företaget jobbar på resande fot och ofta behöver bo 

på olika platser varje vecka.
– Eftersom jobbet innebär att vi reser dit järnvägen är, 

kan vi hamna vart som helst från Haparanda till Ystad, 
säger Ulf Ahlberg Olsson.

Resorna pågår under allt från en helg till en vecka och 
ibland ännu längre. Under våren har Ulf till exempel 
arbetat tre dagar i veckan i Stockholm medan han jobbat i 
sina hemtrakter resten av tiden. 

MED FÖRETAGETS HUSBIL är det enkelt för de anställda att 
resa, bo och arbeta på ett flexibelt sätt från olika platser. Ef-
tersom Ulf installerat både skrivare, scanner, mobilt bredband 
med 4G och kaffemaskin är husbilen precis som vilket kontor 
som helst, med den skillnad att det kan flyttas till den plats 
han arbetar på för dagen.

Husbilen har också utrustats med solpanel på taket och en 
omvandlare så att de får ut 220V. 

– Nu är jag i princip självförsörjande med ström och en 
rymlig vattentank, säger Ulf.

När jobbet innebär mycket 
resande på olika platser i landet är det 
viktigt med ett praktiskt och bekvämt 
boende. Ulf Ahlberg Olsson jobbar på 
företaget Gothenburg Track Service 
och har sedan förra året en husbil  
från Knaus som portabelt kontor.

– Det är väldigt smidit och flexibelt, 
vilket passar vår verksamhet väldigt bra!

kontor  
på väg

EN STOR FÖRDEL med husbilen är att Ulf slipper flytta in och 
ut ur olika lägenheter och rum. Alla egna saker är packade 
och redo för nästa uppdrag, inget behöver flyttas på. Dess-
utom är det ett mer ekonomiskt alternativ än att bo på olika 
hotell beroende på vart de aktuella jobben sker. 

– Det här är helt enkelt en billigare lösning för oss. 
Dessutom är det skönt att slippa resorna mellan hotellet och 
järnvägen och all onödig tid i bilköer, säger Ulf.

Innan de skaffade husbilen har företaget haft husvagnar 
ända sedan starten 2011. 

– Vi har arbetat mycket i Stockholmsområdet och det blir 
dyrt när vi stannar en längre tid. Det är svårt att hitta bra 
boende till rimligt pris utan att det innebär långa resor och 

att sitta i köer genom stan. Med husvagnen kunde vi bosätta 
oss på en camping närmare arbetsplatsen. Och idag, med 
husbilen, kommer vi ännu närmare och all utrustning som hör 
kontoret till är med hela tiden, säger Ulf.

INFÖR ATT ÅRETS säsong inleddes i mars såg Ulf mycket fram 
emot att fortsätta testa sin Knaus.

– Vi kommer att arbeta mycket i de södra delarna av Sveri-
ge under vår och sommar och det är lite för långt att åka hem 
varje dag så under en period på fem-sex månader kommer 
husbilen förmodligen att användas nästan dagligen och det 
ska bli väldigt roligt att jobba på det här sättet, avslutar Ulf.

Med kontor i husbilen kan 
Ulf jobba vart som helst. 

Kontor på hjul

Emma Andreasson Tommy Holl

Vid fotograferingen var 
järnvägsbanan stängd för 
trafik. Vid arbete på eller 
i närheten av spår måste 

varselklädsel annars 
användas.
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BLEKINGETUREN
Blekinge är som gjort för att resa runt 
och fiska i. Och skärgårdslivets näst-
intill legendariska gädd- och laxfiske 
får du inte missa! Trollingfiske efter 
stålblanka laxar, spännande havsörings-
fiske från klippor och fisktäta sjöar som 
Lindborgssjön. 

DE HÄR CAMPINGARNA KAN DU BO PÅ:
n Dragsö Camping
n Hälleviks Camping
n Kolleviks Camping
n  Långasjönäs Camping & Holiday 

Village

VÄNERN OCH VÄTTERN
Rutten ”Stora sjöarna” sätter våra två 
största insjöar, Vänern och Vättern på 
kartan. Här finner du det unika insjö-
fisket efter lax, öring och med lite tur 
röding. Men också de klassiska arterna 
som gädda, abborre och gös.  

DE HÄR CAMPINGARNA KAN DU BO PÅ:
n Mellerud Swecamp Vita Sandar
n Kinnekulle Camping & Stugby
n Hjo Camping
n Vadstena Camping

INLANDSTUREN
Bland skogar och sjöar i vackra Små-
land finner du Inlandsturen och fyra 
sjöar med fiske i toppklass. På rutten 
längs med sjöarna, Åsunden, Unnen, 
Möckeln och Nissasjöarna fiskar du 
efter gös, gädda, abborre och öring. 

DE HÄR CAMPINGARNA KAN DU BO PÅ:
n Skotteksgården Camping & Stugby
n Isabergs Camping & Fritidsby
n Vallsnäs camping
n Sjöstugans Camping & Vandrarhem 

VÄSTKUSTTUREN
Vindiga och charmiga västkusten bjuder 
på spännande fiskemöjligheter. Bero-
ende på säsong och väder finner du arter 
som makrill, sej, sill och plattfiskar av 
olika slag. Bredden och möjligheten att 
fiska kustnära eller ute på havet ger dig 
stora möjligheter att fiskelyckas!

DE HÄR CAMPINGARNA KAN DU BO PÅ: 
n Tjörnbro Park Camping
n Malö Camping
n Ramsviks Stugby & Camping
n Bofors Camping
n Bullarebygdens Familjecamping
n Daftö Resort

ÖSTERSJÖTUREN
Skärgårdens Ostkustlinje, en vacker 
miljö som erbjuder fiske, bad och 
båtvänliga miljöer i toppklass. Här 
kan du få upp gädda, abborre, gös och 
mycket mer. Det finns även möjlighet 
att bo på en renodlad fiskecamp medan 
du upplever en av Sveriges roligaste 
fiskeupplevelser! 

DE HÄR CAMPINGARNA KAN DU BO PÅ: 
n Västervik Resort
n Tyrislöt Camping
n Trosa Havsbad & Familjecamping
n Jogersö Camping

UPPLANDSTUREN
I mellersta Sverige går Upplandsturen. 
Här fiskar du efter gädda, abborre och 
gös. Hit vallfärdar också metare stora 
delar av året då sjöarna har en artrike-
dom som imponerar stort!

DE HÄR CAMPINGARNA KAN DU BO PÅ:
n Älvkarleby Fiske & Familjecamping 
n Främby Udde Resort
n Årsunda Strandbad

JÄMTLANDS- OCH  
HÄRJEDALSTUREN
En rutt i Jämtland och Härjedalen ger 
dig en storslagen fiske- och naturupple-
velse. Vid tre olika sjöar får du uppleva 
allt ifrån spinnfiske till flugfiske och upp 
kommer abborre, gädda, harr, röding, 
sik, öring och mycket mer! 

DE HÄR CAMPINGARNA BOR DU BÄST PÅ: 
n Strömsunds Camping
n Åkersjöstrand Camping
n Hotings Camping

NORRBOTTENTUREN
Av Norrbottens fantastiska vyer och 
oräkneliga fiskevatten innehåller den 
här rutten det allra bästa. Här kan du 
till exempel ta dig till Hornavan som 
med sitt 220 meters djup är Sveriges 
djupaste sjö. Hit kommer sportfis-
kare bland annat för den storvuxna 
rödingen, öringen och insjölaxen. 
Rutten ger dig också bra gäddfiske på 
sina håll och regnbågslaxen fångar du 
med all säkerhet i ”put and take-sjön” 
Krajare. 

DE HÄR CAMPINGARNA KAN DU BO PÅ:
n  Karesuando Camping  

& Rekreation
n Gällivare Camping
n Arctic Camp Jokkmokk
n Kraja

STORA SOM SMÅ, nybörjare som proffs. Här har vi samlat 
åtta fisketurer i vårt avlånga land. Vill du kanske meta 

efter vimma i Upplands sjöar eller kasta efter makrill på 
Västkusten? Här finns fiskeäventyr för alla! Och bo, det gör 
du givetvis i din husbil eller husvagn på någon av de noga 

utvalda campingarna vi tipsar om under varje rutt. 

STORT FISKE-LYCKA-TILL! 

FISKELYCKAS PÅ  
SEMESTERN

Avkoppling och adrenalinpåslag på 
samma gång. Det får man uppleva när 

fiske står på schemat. Och det är precis 
vad Sveriges oräkneliga fiskevatten ger 

– en upplevelse. 

Fiskebilder:  
Ludvig Lundberg

Röding kan du få i Vättern.

Johanna Enghage
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En del pratar om beroende.  
Andra om världens roligaste  
motionsform.

Racketsporten Padel har erövrat 
även Sverige. 

– Utvecklingen går i ett sanslöst 
tempo. Väldigt socialt och trevligt,  
säger tennisprofilen Jonas Björkman 
till Vakna-magasinet.

Ulf Jörnvik

Padel

PADEL PADEL PADEL PADEL PADEL – vår nya popsport
Den nya folkrörelsen.
Rack. Boll. Socialt  
umgänge. Motion. 
Dessutom beroende- 
framkallande.

– Padel är motsva-
righeten till 90-talets 
innebandy, säger  
tennisprofilen  
Jonas Björkman.

Spel för alla. 
Mamma, pappa, 
barn. Killgänget. 
Tjejligan. Mor– 
och farföräldrar. 
Padel passar 
stora som små.

DET FINNS NATURLIGTVIS många olika former för att hålla 
sin kropp och kondition i trim. Frågan är dock om någon 
är roligare än den aktivitet som fullständigt exploderat de 
senaste åren.

Padel är på väg att bli beroendeframkallande för allt fler 
svenskar och inom några år spås det finnas uppemot 500 
anläggningar i vårt land.

HISTORIEBESKRIVNINGEN OM HUR det på kort tid blev en av 
världens största idrotter säger olika saker. I en del fall hävdas 
det att en spansk prins vid namn Alfonso de Hohenlohe på 
70-talets början besökte en vän i Mexiko, som byggt en 
underdimensionerad tennisbana på sin tomt med tre meter 
höga väggar runt banan. Kungligheten från Europa tog med 
idén hem, gjorde ett antal korrigeringar i utformningen och 
iordningställde för sina jetset-vänner två banor på sin Marbella 
Club i Costa Sol. En latinamerikansk mångmiljonär och god 
vän till Hohenlohe blev så förtjust att han tog med konceptet 
hem till Argentina, där det snabbt utvecklades till en av de 
ledande sporterna.

Andra hävdar att ursprunget är ett liknande spel som före-
kom på brittiska kryssningsfartyg redan för 100 år sedan.

Egentligen är det ovidkommande.
Vad vi kan konstatera i modern tid är att padel är en 

suverän motionsform och att den med omedelbar verkan blir 
beroendeframkallande.

Har du väl testat finns det ingen återvändo. Du är fast redan 
efter premiären.

Dessutom är den nya folkidrotten en social tiopoängare, 
Precis som golfen var då den slog igenom på stort och allvar i 
både slott och koja.

Dels för att inlärningen är snabb, men också då verkligen 
alla har behållning av spelet och är med i matchen oavsett 
tidigare erfarenheter.

Mor och far kan spela mot son och dotter.
Farmor och morfar kan utmana farfar och mormor.
Kompisgänget på åtta personer kan boka dubbla banor och 

utmana varandra. 

Bildbyrån
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Malmö Padelcenter   
www.malmopadelcenter.se

Padelhallen i Hässleholm   
www.padelhallen.se

Svedala Tennisklubb  
www.svedalatennis.se

Padelcrew   
www.padelcrew.se

Båstad Padelklubb   
www.bastadpadelklubb.se

Växjö Padelcenter   
www.vaxjopadelcenter.se

Halmstad Padel Klubb   
www.halmstadpadel.se

Göteborgs Padelklubb   
www.padelcenter.se

Padelcenter Borås   
www.padelcenter.se/boras

Padel Öland Klinta Camping   
www.klinta.se/padeltennis

PDL Padel Center   
www.pdlcenter.se

Luleå Padelklubb   
www.luleapadel.se

Örebro Padelcenter   
www.orebropadelcenter.se

Västerås Padelcenter   
vasteraspadelcenter.se

Uppsala Padelcenter   
www.uppsalapadelcenter.se

Padel Zenter, Årsta   
www.padelzenter.se

Umeå Padel Center   
umeapadel.com

ÄVEN KÄNDISAR OCH profiler inom idrotts– och nöjesbran-
schen har förstått att padel är något som växer i snabb takt och 
som lockar nya utövare dagligen.

Tidigare tennisesset Jonas Björkman och artisten Måns  
Zelmerlöv är inblandade i PDL Group som på kort tid in-
vesterat i anläggningar i Stockholm (Frihamnen), Göteborg 
Gamlestaden, Hudiksvall, Östersund, Linköping, Lund och 
Västervik.

Jonas Björkman har sin förklaring till det explosionsartade 
intresset:

– Jag skulle säga att det är väldigt enkelt att komma igång 
eftersom det inte krävs lika mycket teknik som i många 
andra racketsporter eller för den delen golf, där det kan ta 
väldigt lång tid att komma igång för att ha någon behållning 
överhuvudtaget. I padel är tekniken inte på långa vägar lika 
avgörande. De flesta som aldrig provat på tidigare kan ganska 
omgående hålla bollen i spel över nätet sju, åtta gånger. 
Introduktionen blir helt enkelt oerhört mycket snabbare och 
skapar direkt ett stort intresse även för de som aldrig sysslat 
med racketsport tidigare. Du har större chans att hinna med, 
att anpassa dig, att komma till bollen – och så vidare.

Björkman ser dessutom en utveckling även för de som vill 
mer med sin padel än att ha det som en perfekt motionsform.

– Sverige är den snabbast växande nationen efter sportens 
ursprungsländer Spanien och Argentina. En elitnivå finns 
redan. Bland annat kom svenska tjejerna fyra på VM i fjol. 
Killarna var tvåa i EM. Det finns idag en Swedish Padel Tour 
med ett antal deltävlingar och i mina ögon är det enbart en 
tidsfråga innan exempelvis TV-media plockar upp det på 
allvar då det är en form av extremsport och fortfarande udda 
idrott som blivit omåttligt populär. Det är min övertygelse att 
padel är en framtidssport som kommer att ta ännu större plats 
framöver.

TIDIGARE I ÅR var Zlatan Ibrahimovic på besök för att presen-
tera sin satsning och sitt engagemang på Padel Zenter i Årsta 
och förklarade samtidigt varför.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse. Padel är en sport på 
frammarsch och därför är det stort för mig att kunna erbjuda 
en modern hall med de allra bästa förutsättningarna för alla att 
spela, både proffs och nybörjare.

Som alla direkt skapar sig ett beroende.

Populärt. Både som spelare och åskådare. Jonas Björkman och artisten Måns Zelmerlöv ingår i en företags-
grupp som förstått vad som triggar allt fler. Fokuserad. Jonas Björkman var även som tennisspelare dedikerad sin idrott.

Har 13 miljoner 
utövare i världen. 
Störst är sporten i 
Argentina med fyra 
miljoner spelare, 
följt av Spanien  
(2.5 miljoner). 

Så spelas det:
I de allra flesta fall spelas 
dubbel, det vill säga två 
spelare på varje sida.

Ytan är en minitennisba-
na (10 x 20 meter) och 
underlaget betong, plast 
eller konstgräs. Runt 
planen finns det höga 
väggar av glas, tegel 
och stängsel.

Boll som träffar väg-
garna efter studs är 
fortfarande i spel. Likaså 
får man slå bollen via 
egen glasvägg över på 
motståndarens sida.

Poäng räknas som i 
tennis, det vill säga 15–0, 
30–0 och så vidare.

Racketen är av kompo-
sitmaterial, utan strängar 
och med en slagyta av 
komposit.  Bollarna är 
desamma som i tennis, 
fast mjukare. Att det 
inte är strängar gör 
att bollträffen inte får 
samma kraft och det blir 
en dovare träff.

Serven slås alltid under-
ifrån, men annars enligt 
samma principer som i 
tennis.

Fakta

Padel

Ta husbilen till Zlatan

Det är min övertygelse att padel är 
en framtidssport som kommer att 
ta ännu större plats framöver.

Antalet padelbanor i Sverige blir fler och fler för varje vecka. Du som 
befinner dig med din husbil eller husvagn i närheten av Stockholm kan 
exempelvis besöka Padel Zenter i Årsta, där en viss Zlatan Ibrahimovic  
är delägare.

Är det Skåne som gäller på din resa har även tennismetropolen Båstad 
insett att det finns andra racketsporter som är populära.

Här är ett urval av banor från norr till söder.

Det är min övertygelse att padel är 
en framtidssport som kommer att 
ta ännu större plats framöver.
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WEINSBERG VILAR PÅ BEGREPPEN ENKELT, KLOKT OCH SMART 

CaraOne är en robust och smart husvagn med upp till 8 sovplatser och 
här finns det gott om utrymme för hela familjen. Den andra modellen, 
CaraTwo lockar med sin unika kombination av design, moderna 

lösningar och ett oslagbart pris. Weinsberg husvagnar finns 
från 1100 kg i totalvikt beroende på modell.

Weinsberg CaraOne 550 QDK

Weinsberg CaraTwo 450 FU

Weinsberg CaraOne [Edition] ICE 740 UWF

Du hittar modellprogrammet samt din närmaste återförsäljare av Weinsberg på bergholm.com

Weinsberg vilar på begreppen enkelt, klokt och smart och gör skäl 
för detsamma. Med inriktning på en yngre målgrupp tillverkar 

man kompletta semestervagnar till mycket attraktiva priser.
Med Weinsberg får man helt klart för 

sig att camping är och ska vara kul!



WEINSBERG VILAR PÅ BEGREPPEN ENKELT, KLOKT OCH SMART 

Weinsberg CaraBus [Edition] Fire

Weinsberg vilar på begreppen enkelt, klokt och smart 
och gör skäl för detsamma. Med inriktning på en yngre 

målgrupp tillverkar man moderna husbilar till mycket 
attraktiva priser. Weinsberg finns som campingbil, 

halvintegrerad samt alkov.

Du hittar modellprogrammet samt din närmaste återförsäljare av Weinsberg på bergholm.com

Weinsberg CaraSuite

Weinsberg CaraCompact 600 MG



H an är numera ett stående och 
populärt inslag i vårt uppskattade 
magasin. Goda råd är inte alltid 

dyra och här bidrar Björn Söderberg med 
fem tips som till och med kan göra att du 
sparar pengar.

– Att lägga en dag på sin vagn inför 
årspremiären kan innebära många 
sparade kronor i uteblivna reparationer 
och samtidigt bidra med ett problemfritt 
ägande, säger han.

Här är ett antal åtgärder som doktor 
Söderberg hoppas att alla gjort innan ni 
dragit iväg på den frihet ett fritidsliv i 
husvagn innebär, och/eller som ni gör 
inför säsongen 2019.

1   VÅRTVÄTTEN
– Det första att göra efter att ha 

tagit fram sin husvagn är att tvätta den 
grundligt, både invändigt och utvändigt. 
Några detaljer man bör vara uppmärk-
sam på är taket och takluckorna. Det 
kan vara svårt att tvätta riktigt rent på 
taket. Är det mycket smuts och man 
inte får bort allting kommer det att rinna 
i svarta strilar och missfärga sidorna 
vid nästa nederbörd. Kring takluckorna 
samlas gärna skräp, löv, spindelväv och 
en del annat. Kontrollera också så att 
takluckorna är intakta. Inte minst med 
tanke på den vinter vi haft kan det ha 
uppstått skador om vagnen förvarats 
utomhus. Snö som tinat och som sedan 
fryser igen gör att den is som bildats 
kan få luckan att ”lyfta”. Utvändigt 
ska man självklart passa på att se över 
reflexer och lyktglas. 

– Inne i vagnen ska kylskåpet ha 
stått i vädringsläge då man ställt undan 
vagnen. Även om det är rent kan mögel 
uppstå i kylskåpet. Toaletten ska göras 
klar för användning. Smörj lås i dörr 

och i lastluckor så att eventuell fukt 
tränger ut. Likadant med gummilister 
kring fönster och takluckor om sådana 
finnes, där används silikonbaserade 
smörjmedel avsedda för gummilister. 
Var försiktig när fönster och takluckor 
ska öppnas eftersom det finns risk för 
att listerna ”följer med” när fönstren 
öppnas efter lång tid i stängt läge.  

2   DÄCKKONTROLLEN
– Man ska komma ihåg att däcken 

till en husvagn sällan slits ut. Däremot 
torkar de som en konsekvens av att de 
blir för gamla. Ge akt på sprickor och 
bulor. Se till att det är tillräckligt med 
luft i däcken enligt de uppgifter som 
finns i instruktionsboken.

3   BATTERICHECKEN
– Förhoppningsvis har batteriet varit 

bortkopplat från polerna. Annars är det 
stor risk för att batteriet blivit dju-
purladdat då det är dags att ta vagnen 
i bruk. Ett djupurladdat batteri kan 
ha frusit sönder. Även om det inte är 
sönderfruset når man aldrig samma 
kapacitet i batteriet efter en 
djupurladdning. Under avställ-
ningsperioden är det därför 
mycket viktigt att underhållsladda 
batteriet, gärna ett dygns laddning 
per månad.

4   GASOLÖVERSYNEN
– Se över installationen i största 

allmänhet. Vanligt förekommande 
är att den gummitätning som tätar 
mellan reduceringsventilen och själva 
gasolflaskan har torkat och spruckit. En 
sådan kostar inte många kronor att 
byta. Provtryck gasolsystemet 
i samband med kontroll-

GODA RÅD SOM INTE ÄR DYRA
Har du ägnat din husvagn en ordentlig genomgång inför årspremiären? 

Det är i alla fall ett recept husvagnsdoktorn ordinerar varje vinter och vår.
– Då har du förhoppningsvis ett fungerande ekipage hela säsongen, säger 

Björn Söderberg, teknisk chef på Bergholm.

Husvagnstips

Ulf Jörnvik Tommy Holl Starline / Freepik

Läs & lär från husvagnsdoktorn:

Att lägga en dag på sin vagn inför årspremiären 
kan innebära många sparade kronor i uteblivna 
reparationer och samtidigt bidra med ett problem-
fritt ägande

besiktningen för att i ett tidigt skede 
upptäcka minsta möjliga läckage innan 
detta ger upphov till större läckage.

5   PROVTUREN
– Då ovanstående arbete är utfört 

är det dags att provköra vagnen efter 
bilen. Koppla ihop vagn med bil. Se 
över trafikbelysningen, testa bromsljus 
och blinkers samtidigt för att upptäcka 
eventuella jordfel som oftast uppstår när 
många belysningsfunktioner används 
samtidigt. I släpvagnskontakterna på 
både bilen och husvagnen sitter små 
stift med spår i om man har den äldre 
7-poliga kontakten och som kan behöva 
vidgas och göras rent för att undvika 
dålig kontakt. Tänk på att vara försiktig 
inledningsvis med små inbromsningar 
för att motionera bromssystemet. Smörj 
också tryckstångslagringarna med fett-
spruta, vanligtvis finns två smörjnipplar 
som brukar nås underifrån.

OVANSTÅENDE KONTROLLER OCH åtgär-
der bör klaras av på en dag. Sedan är 
det förhoppningsvis bara att ge sig ut på 
vägarna, njuta av friheten och koppla av 
under en lång säsong.

– Det är verkligen en investering jag 
rekommenderar att göra, avslutar hus-
vagnsdoktor Björn Söderberg.
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T idigare i år gjorde Bergholm, en 
av landets största importörer av 
husbilar och husvagnar, en av 

sina många resor till södra Tyskland, till 
Bayern och Jandelsbrunn.

Där fick de med egna ögon se hur 
företaget bemöter dels den ökande 
efterfrågan som finns på husvagnar 
och husbilar, men också de allt högre 
krav som slutkunden ställer på design, 
bekvämlighet och kvalitet.

– Vi har exempelvis investerat cirka 70 
miljoner euro i teknik, konstruktion/till-
verkning och utveckling. Bland annat har 
vi byggt ut med en ytterligare produk-
tionshall på 10 000 kvadratmeter med tre 
nya band, som invigdes i februari 2018. 
Två för husvagnar och en för husbilar, 
berättar Stefan Diehl, kommunikations-
chef för Knaus Tabbert.

I INVESTERINGEN INGÅR även center för 
utbildning, fotostudio, showroom och 
kundcenter.

Den totala investeringen för uppgra-
deringen till Jandelsbrunn 5.0 uppgår till 
130 miljoner euro.

– Deras satsning är verkligen impo-
nerande, säger Patrik Jonsson, försälj-
ningschef på Bergholm. Knaus Tabbert 
har nästan fördubblat antalet produ-
cerade och sålda enheter sedan 2014, 
då de levererade 13 000 fordon. 2018 
hoppas vår leverantör av varumärken 
som Knaus, Tabbert, T@B och Weins-
berg, uppnå 22 800, berättar Patrik 
Jonsson efter besöket på en av Europas 
modernaste fabriker i sitt slag.

Jonsson fortsätter:
– Under vårt besök kunde vi, utöver 

att beskåda den nya och fantastiska 

produktionsanläggningen, även titta 
framåt och i möten diskutera såväl 
2019 som 2020 och 2021.

Den expansion och satsning som 
Knaus Tabbert genomfört gynnar natur-
ligtvis även den svenska och skandina-
viska marknaden och därmed Bergholm.

– De möter helt enkelt den ökade ef-
terfrågan som finns. För vår del innebär 
det förhoppningsvis kortare leveransti-
der och att det blir enklare att få tag på 

nya produkter.
Under vintern och våren har uppfö-

randet av ett center för direktleverans av 
husbilar och husvagnar påbörjats.

STEFAN DIEHL:
– Det är en service som innebär att 

vi bland annat kan leverera produkter 
direkt till de som handlar hos av våra 
partners och därmed stärker relationen 
mellan kund och säljare. 

MILJARD- 
BYGGET
Så investerar  
Knaus Tabbert  
för framtiden

En totalyta  
på 240 000 kvadratmeter,  
drygt 1900 anställda, över  
20 000 tillverkade enheter  
årligen och en ny miljard- 
investering – Knaus Tabberts 
fabrik i Tyskland är Europas 
största och modernaste i  
sitt slag.

Investeringen

n Den ena såg dagens ljus redan 
1934, den andra grundades 1960. 
I dag är de tillsammans en av de 
starkaste aktörerna inom husvagnar 
och husbilar.

n Knaus Tabbert Group, med 
huvudkontor i tyska Jandelsbrunn 
med över 1900 anställda i koncer-
nen och med varumärkena Knaus, 
Tabbert, T@B, Weinsberg samt Rent 
and Travel, har en lång, innehållsrik 
och i perioder dramatisk historia.

n Tabbert startades redan 1934 av 
Alfred Tabbert, som hos Siemens 
lärt sig vad karosstillverkning 
handlade om. 1937 lanserades den 
första husvagnen på marknaden. 
Fabriken, belägen i Schwein-
furt, drabbades hårt av andra 
världskriget och bombades svårt 
vid tre tillfällen, vilket gjorde att verk-
samheten tvingades flytta till Bad 
Kissingen. I efterkrigstider tillverkade 
företaget även andra produkter, 
som exempelvis möbler.

n 1964 lanserades modellen Com-
teese, som blev en stor försäljnings-
succé. Den följdes av bland annat 
modellerna Exzellenz, Kurfürst, 
Diplomat och Premier.

n Knaus grundades i Markbreit 
1960. Ett år senare lanserade 
arkitekten Helmut Knaus sin första 
husvagn. Den fick namnet Svalboet 
– bakgrunden till dagens logga – 
och var en enkel modell anpassad 
till Volkswagens berömda ”Bubbla”. 

n 1970 stod en ny fabrik klar i Jan-
delsbrunn i Bayern, vilken hade en 
arbetskapacitet för 300 personer 
och som expanderade med export 
ut i Europa. 

n I början av 90-talet invigdes en ny 
husvagnsfabrik i ungerska Nagyo-
roscy. Några år senare inleddes ett 
samarbete med Tabbert Industrie 
AG och 2001 påbörjades den fusion 
mellan de båda som stod klar året 
efter och som landade i Knaus Tab-
bert Group. 

n I dag har koncernen 1 900 
anställda och tillverkar årligen över 
20 000 husvagnar och husbilar i 
Jandelsbrunn, Mottges (Tyskland) 
och Nagyoroszi (Ungern).

Fakta

Knaus Tabbert

Ulf Jörnvik Knaus Tabbert
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EN SALIG  
BLANDNING

Det kan låta som en klyscha, och med risk 
för att citera ett svenskt ölmärkes slogan, men när du 
campar så kan du faktiskt vara dig själv för en stund. 

– Blandningen av personligheter på en camping är 
fantastisk, säger Lena Kempe, VD på Daftö Resort 
och mångårig styrelsemedlem i Svensk Camping.

Olof Lidh Daftö Resort och Tommy Holl

Campinglivet

Lena Kempe summerar de olika campingtyperna:

T räningsoverall eller finskjorta, en 
sprillans ny husbil eller en husvagn 
av modell äldre spelar ingen roll. 

Du kommer som du är och du får vara 
dig själv när du campar. 

– Lite oavsett hur du är inbjuder 
stämningen på camping till att du blir 
avslappnad och att det är okej att vara 
som man är. Man behöver inte vara eller 
bete sig på ett visst sätt, vilket är jätte-
härligt, säger Lena Kempe.

Dessutom lockar campingen fram den 
sociala sidan hos oss. Nya kontakter 
knyts och nya vänskaper föds.

– Du blir social som person när du 
bor på camping. Du vill hjälpa till när 
en ny granne kommer och har det svårt 
med parkeringen eller förtältet. Man 
tar en stödbensöl, frågar om grillen och 
husvagnen eller husbilen och är allmänt 
trevlig. 

Den prylgalna
Alltid det senaste inom allt. Självpar-
kerande husvagn, robotgräsklippare, 
en riktig monstergrill, ett förtält med 
standard som en dyrare bostadsrätt. Här 
är status viktigt.

– Det blir lite som hemma i villakvar-
teren att man tävlar med varandra vem 
som har de bästa grejerna, eller vem 
som har finast gräsmatta, säger Lena. 

Aktivitetsjunkyn
Campingens aktivitetsschema är hens 
bibel. Det spelar ingen roll om det är 
morgon, dag eller kväll. Är det aktivitet 
så är det. Skulle det finnas en lucka så 
roar aktivitetsjunkyn sig på egen hand. 

– Wellnessavdelningen, alla barnak-
tiviteter, bad i pool, bad i hav, under-
hållningen i restaurangen varje kväll, 
vandringsleder och träningspass. Det 
känns som om det finns de som borde 
behöva en semester efter att de varit här, 
säger Lena och skrattar. 

Chartersvensken
På plats utanför poolområdet en halv-
timme innan det öppnar för att lägga 
beslag på de bästa platserna. Spenderar 
stora delar av semestern på camping-

området, gärna runt poolen. 
– Om vi tar vår egna anläggning  

som exempel, det är alltid fullt i pool-
området trots att vi är i Bohuslän med 
hur många vackra platser som helst 
runtom. Samtidigt förstår man dem,  
det är ju bekvämt. 

Grillaren
Under den här kategorin faller egentli-
gen alla campare. Är man på camping 
så grillar man. Ofta, mycket och mest 
hela tiden. Sedan finns det så klart alltid 
någon som sticker ut lite extra med en 
grill med lika många finesser som ett 
helt kök. 

– Här ser man också en skillnad mel-
lan svenskar och norrmän. Grillningen 
för svenskarna är vigd åt sommaren 
medan norrmännen grillar mer året om, 
även under vintern. 

”TRENDEN ÄR ATT  
DET ÄR TRENDIGT”
ATT CAMPA BLIR ALLT MER POPULÄRT. 
ATT KÄNNA FRIHETEN I ATT FÅ VAKNA 
DÄR MAN VILL I NÄRHET TILL NATUREN 
LOCKAR SVENSKARNA.

– FLER UPPTÄCKER CHARMEN MED 
CAMPING OCH VI LOCKAR IDAG MÅNGA 
FLER OLIKA TYPER AV GÄSTER, SÄGER 
LENA KEMPE, VD PÅ DAFTÖ RESORT OCH 
MÅNGÅRIG STYRELSEMEDLEM I SVENSK 
CAMPING.

Vi som campar blir fler och fler. Det är 
många som inte tidigare provat på livs-
stilen med att  kunna vakna där du vill 
som nu ger det en chans. 

– Många som inte campat tidigare ger 
det ett försök idag. Även om man själv 
inte har husbil eller husvagn hyr man 
en, eller så smyger man igång camping-
livet med att hyra en stuga för att sedan 
bli fast och gå över till husbil eller 
husvagn, säger Lena Kempe.

Att vara utomhus och samtidigt ha 
semester på hemmaplan är en kombina-
tion som lockar många.

– Det är trendigt att vara utomhus, 
vilket man ju är på en camping. Sedan 
har synen på att semestra inrikes för-
ändrats. Förr kunde det nästan vara lite 
skämmigt att man spenderat hela sin 
semester i Sverige, så är det inte idag. 
Tvärtom. 

Dels handlar det om ett mer medvetet 
miljötänk genom att undvika flygtrafik, 
men också att allt fler vill upptäcka nya 
delar av Sverige. 

– Och då är ju camping en fantastisk 
möjlighet att göra just det. Trenden med 
camping är egentligen att det blivit just 
trendigt. 

Med fler och kanske inte lika vana 
campare som förr är en annan trend att 
det läggs stor vikt vid hög standard och 
god bekvämlighet.

– Det ska vara nytt, fräscht, bra 
mat på restaurangerna, stort utbud av 
aktiviteter och bra uppkoppling på wifi. 
Det är viktigare med hög standard idag, 
avslutar Lena Kempe.

DET RYMS MÅNGA PERSONLIGHETER PÅ EN CAMPING, HÄR ÄR NÅGRA TYPER  
SOM DU SÄKERT LAGT MÄRKE TILL: 

Campingen – en plats för alla typer av människor.

KÄNNER DU IGEN DIG?
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Utsökt teknik, bästa kvalitet, elegant design och genomtänkta funktioner i kombination med lyxig komfort, 
imponerande rymlighet och perfektion in i minsta detalj - det är allt detta som gör Morelo så speciell. 

VÄ G E N S  O B E S T R I D D E  K O N U N G

Läs mer på morelo.se

H O M E P A L A C E E M P I R E  L I N E RL O F T

STJÄRNKOCKENS RESA  
BÖRJADE I EN HUSVAGN

Stefan Karlsson
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Å rets kock, Gastronomiska 
Akademiens Guldmedalj, Årets 
krögare i Sverige, stjärnor i Guide 

Michelin, medverkan i Kockarnas kamp, 
ordförande i organisationen Årets Kock, 
topprestauranger som Fond, Toso, SK 
Mat & Människor, Bar Himmel, Mr P 
och At Park.

Ännu inte fyllda 50 år har smålän-
ningen Stefan Karlsson hunnit med mer 
än de flesta i en bransch som blir allt 
populärare och hetare. God mat och 
tillhörande dryck står högt på agendan 
över vad vi svenskar uppskattar mest.

– Oavsett om jag lagar mat till en 
Volvodelegation i Kina eller med några 
nära vänner är det självklart att man 
söker uppskattning och bekräftelse på 
sitt hantverk, säger han och vrider sedan 
tiden tillbaka till barndomen.

Till semestertiden med mor, far och 
syskon.

Till en återkommande vecka på 
Öland.

Till en husvagn, kring vilken de fanns 
oskrivna men tydliga regler kopplade i 
samband ankomst till campingen.

– Förtältet som skulle upp. Då gällde 
det att hålla sig undan. När man på håll 
kunde se att farsan satt och njöt av en 
gin & tonic visste man att allt var lugnt, 
säger Karlsson och ler.

Som redan i väldigt unga år fick smak 
för det goda matlivet.

– Sedan kanske det inte är vad jag 
hade valt i dag. Det bestående intrycket 
av mat från mina första 15 år, då vi 
varje sommar återvände till Ekerum, 
är hur som helst att jag älskade en rätt 
bestående av färskpotatis, löksill och 
färsk grädde som hälldes ovanpå och 
sedan mosades in i övriga ingredienser. 

Jag tyckte det var ljuvligt gott. Jag kom-
mer också ihåg att farmor och farfar tog 
med oss till Halltorps Gästgiveri, där 
de bland annat hade ett fantastiskt och 
kylt smör.

VI FRÅGAR GIVETVIS en av landets skick-
ligaste kockar och en matentrepenör 
utöver det vanliga om denne har något 
passande recept att bjuda på till de allt 
fler som upptäcker friheten med att själv 
bestämma resmål och plats för fritid och 
avkoppling.

– Egentligen inte. Jag tycker verkli-
gen att man ska ta tillvara på möjlighe-
ten att upptäcka och använda de lokala 
råvaror som finns dit man styr kosan. 
Du kanske inte införskaffar hummer i 
Norrland utan istället väljer öring. Hitta 
den lokala matmarknaden som säljer ny-
upptagna morötter eller färska hallon. I 
Skåne och på Österlen exempelvis, finns 
sommartid hur många fräscha grönsaker 
som helst att inhandla. Utnyttja råvaror 
när de har just sin säsong, när de är som 
godast och av högst kvalitet. Om det 
handlar om ärtor, tomater, skaldjur eller 
bär är av mindre betydelse. Rätt mat på 
rätt plats har en tendens att bli kulina-
riska fullträffar. Jag har själv suttit på 
ställen i Europa och tyckt det vin som 
serverades till den lokala specialiteten 
var det bästa jag druckit och därför köpt 
med ett par flaskor hem. Väl tillbaka har 
det inte alls smakat speciellt bra och fått 
mig att fundera på det gjorda inköpet. 
Det handlade om att det där och då pas-
sade så bra ihop. Var nyfiken, våga testa 
det trakten erbjuder.

En bas i sammanhanget rekommende-
ras möjligen.

– Koka upp vatten i salt och lägg 

i färsk potatis. Det är grunden till en 
fräsch och ljummen sallad tillsammans 
med kryddor, örter, olivolja och vad 
som finns att tillgå i övrigt. Den funkar 
oavsett om man väljer fisk, fågel eller 
kött. 

ATT INTE GÖRA saker och ting svårare än 
de behöver vara fungerar även i det kök 
en husvagn erbjuder.

– Man ska komma ihåg att all mat-
lagning i hela världen och genom alla 
tider bygger på tre saker; eld, gryta och 
familj. Utgå alltid från det. Sedan kan 
jag tycka att man möjligen ska lägga 
några extra kronor på sin utrustning och 
kanske inte ta med den sämsta stekpan-
nan hemifrån. Att laga mat under andra 
förhållanden än normalt kan vara en 
utmaning i sig och då tycker jag åtmins-

tone att man ska ge sig så bra förutsätt-
ningar som möjligt. 

NÅGONSTANS HAR SJÄLVKLART grillen 
en given plats för alla som är på väg 
med sitt boende och sin fritid.

– Gas är enklare, kol godare. Åtmins-
tone enligt mig, men det är självklart en 
smaksak. Jag gillar den doft kol sprider 
kring det du lagar. Även här vill jag 
lyfta fram enkelheten. Jag tillbringade 
en tid i USA och i en del av landet där 
det finns gott om majsodlingar. Att 
lägga den i folie med bladen kvar och 
låta koka i sin egen vätska får fram en 
ljuvlig smak.

Även om den kanske för en ung små-
länning inte toppar färskpotatis, löksill 
och färsk grädde i öländsk camping-
miljö.

MINUS 40 KILO PÅ TVÅ OCH ETT HALVT ÅR. SÅ SER STEFAN KARLSSONS NYA LIV UT.
– DEN STORA VINSTEN ÄR ATT JAG BLEV AV MED DEN TYP 2-DIABETS JAG DRAB-

BADES UTAV, SÄGER HAN.

Mycket arbete. Hög stress. God mat. Den kombinationen blev för mycket för Stefan 
Karlsson, som drabbades av diabetes.

– Den blev en väckarklocka och jag bestämde mig. Bort med kolhydrater och 
socker, in med träning. 3-4 dagar i veckan ger jag mig ut i skogen för att springa 
och köra styrka. Det har gett mig ett nytt liv. Tidigare var det enkelt att skylla på 
tidsbrist, för mycket att stå i som yrkesutövare och så vidare. Men det handlar om 
att prioritera, inget annat, att sluta leta ursäkter.

STJÄRNKOCKENS 
HÄLSORESA

Han är i dag en av landets främsta kockar 
och krögare. Kanske startade en framgångsrik karriär  
i en husvagn på Ekerum Camping i Borgholm. 

– Det är åtminstone därifrån jag har mitt första mat-
minne, säger Stefan Karlsson.

En av landets mest fram-
gångsrika krögare driver i 
dag följande restauranger i 
Göteborg: 

Toso
– Vår tolkning av det asiatiska 
köket med inspiration och en mix 
från exempelvis länder som Japan, 
Kina, Vietnam, Sydkorea och 
Thailand.

SK Mat & Människor
– Vår husvagnsresa, kan man 
säga. Menyn är verkligen knuten till 
säsong och anpassad efter tillgång 
av olika råvaror.

MR P
– En blandning av mat från hela 
världen. 

Bar Himmel
– Uteservering sommartid på Gö-
taplatsen för den som vill äta eller 
bara ta ett glas vin.

At Park
– Brasseriestuk i stadens kanske 
mest välkända hotell med original-
målningar av Evert Taube som en 
del av interiören.

Fakta

Karlssons  
krogarUlf Jörnvik Tommy Holl

Stjärnkocken
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Tabbert Cellini 750 HTD

Tradition, krav och kvalitet är av högsta prioritet för 
denna tyska husvagnstillverkare. Med mer än 50 års 
erfarenhet sätter Tabbert en hög standard bland 

premiumhusvagnar med absolut högsta krav på material, form och funktion. Experter arbetar ständigt med 
utvecklingen och kombinerar sofistikerad fulländning med funktion och design. Tabbert husvagnar speglar sina 
kunders egenskaper, de är sofistikerade, generösa och livfulla.

Du hittar modellprogrammet samt din närmaste återförsäljare av Tabbert på bergholm.com

ONLY THE BEST



Du hittar modellprogrammet samt din närmaste återförsäljare av T@B på bergholm.com

Impressionisten
T@B 320 RS Expressionisten

T@B 320 RS OFF-ROADFuturisten
T@B L 400 TD

Konsten att  campa

Denna moderna husvagnstillverkare har fokuserat på mindre husvagnsmodeller med en mycket tydlig gemensam nämnare - 
charm. Det här är lätthanterliga, tuffa, praktiska och mycket välbyggda vagnar i uppseendeväckande former och färger, svåra 
att motstå. Trots sin nätta storlek har alla T@B:s modeller gott om utrymme för dig och dina medresenärer när ni ger er av 
mot nästa färgstarka äventyr. Camping är ingen svår konst i en T@B!
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Till en början gratulerar vi Anders Nilsson, Kalmar, Lennart Lindberg, Västerås och Ann Pettersson, Reftele, som skickade in rätt lösning på fjolårets kryss  
 Något fint kommer på posten  Här är lösenorden i golfkrysset i magasinet 2017: En gräslig green. Ett par i golf. Flaggspelet. Hålet är målet.

 
Nu är det dags att ge hjärnan lite ny sommarmotion. Om du inte vill klippa sönder ditt magasin går det utmärkt att skicka ledorden (de gula rutorna) till oss på: 
info@bergholm.com  Du kan även skicka in hela krysset till: Bergholm Försäljnings AB, Gesällgatan 6, 681 42 Kristinehamn  Trevliga priser utlovas. Lycka till!

I enlighet med GDPR kommer vi att behandla dina personuppgifter som vi mottar i samband med inskickat korsord. Personuppgifterna sparas för att vi ska kunna administrera tävlingen och kommer endast att användas för 
detta ändamål. Dina personuppgifter kommer att sparas i 12 månader tills vi utser en vinnare, som publiceras i nästa nummer av Vakna Där Du Vill. 
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CI HAR SATSAT mycket på att anpassa husbilarna till det skan-
dinaviska klimatet, bland annat genom isolering i toppklass 
och förbättrade fuktgarantier. Isolerat insteg, isolerat hjulhus 
och uppvärmt avlopp är ytterligare exempel på insatser som 
gjorts för att varken bilen, utrustningen eller du som befinner 
dig i den ska frysa under kalla tider.

EN AV DE mest populära modellerna från CI är Magis, en hus-
bil med otrolig bredd och så mycket som 31 varianter att välja 
mellan. Inför 2018 kom husbilen för första gången dessutom 
i sex helintegrerade planlösningar. Magis har också ritats om 
och fått både ny insida och ny utsida. Bilen gjordes lite bre-
dare för att skapa mer rymd och färgsättningen är uppdaterad. 

NYCKELN TILL JUST Magis popularitet är den otroliga bredden. 
Utöver att bilen nu finns både som hel- och halvintegrerad 

finns det många sängalternativ, du kan välja bland queensbed, 
långbädd, tvärbädd och våningssäng i olika kombinationer. 
De allra flesta modellerna har också fällsäng längst fram i for-
donet. Det finns både L-format och linjärt kök och badrummet 
ligger antingen längst bak eller i mitten och har i vissa fall 
separat dusch. I flera fall är det även möjligt att välja mellan 
fällsäng eller överskåp över dinetten. Möjligheterna är näst 
intill oändliga.

DE SENASTE ÅREN har intresset för husbilarna från CI ökat 
stadigt. När Bergholm började förmedla varumärket i Sverige 
2014 lades målet på 100 sålda fordon per år. Modellår 2016 
klarades detta utan problem och under 2017 fortsatte kurvan 
uppåt och nådde drygt 200 fordon. CI är definitivt här för  
att stanna!

MÅNGSIDIGA MODELLER FRÅN ITALIEN
Italienska CI lägger stor vikt vid design och att skapa ett stilrent 
uttryck. Det i kombination med en passionerad italiensk hantverk-
sanda präglar slutprodukten. Med modern design och avancerad 
teknologi är de idag marknadsledande i Italien. 

KRYSSVINNARE
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      NY KOMPAKTARE  
MODELL FRÅN MORELO
Lättare, kortare och med samma lyx, design och frihet som tidigare.

Nu har Morelo utvecklat husbilen Empire Liner för att passa ännu fler.
– Vi har många kunder som efterfrågat den här nya och kompaktare modellen 

och nu kan vi tillmötesgå dem, säger Robin Falkenhem, försäljningsansvarig för 
Morelo Sweden.  

NIO OCH EN halv meter lång, en vikt på 7,5 ton. Att jämföra 
med elva meter och 15 ton. 

Morelo har tagit fram en mer kompakt modell av Empire 
Liner. Vi vet att det finns en stor efterfrågan på en mindre 
variant som är lättare att hantera exempelvis i samband med 
parkering. Självklart med samma utrustning, detaljer och allt 
annat som hör till.

PRECIS SOM I den större modellen finns alla bekvämligheter 
att tillgå i en av världens mest exklusiva husbilar. Luftfjädrade 
stolar, navigationssystem, design, komfort, fullt utrustat kök, 
badrum som skapar en känsla av spa, panoramafönster och 
allt annat som ska ingå för en resa och ett boende av högsta 
klass. 

K R A L L  E N T E R TA I N M E N T  P R E S E N T E R A R

S V ER IGES  S TÖR S TA  S OM M A RT U R N É

LÄS MER OCH BOKA PÅ: DIGGILOO.COM

TURNÉPLAN 2018
MALMÖ, Malmö Arena, 4  juli
HOK, Hooks Herrgård, 6 juli
ULRICEHAMN, Sturebadet, 7 juli
BORGHOLM, Slottsruinen, 12 juli
BROMÖLLA, Strandängens Idrottsplats, 13 juli
HALMSTAD, Örjans vall, 14 juli
RÄTTVIK, Dalhalla, 20 juli
BISPGÅRDEN, Thailändska Paviljongen, 21 juli
UMEÅ, Hedlundadungen på Noliaområdet, 22 juli
GÖTEBORG, Slottsskogen, 26 juli
ÅMÅL, Djuphamnen, 27 juli

KRISTINEHAMN, Sannavallen, 28 juli
VÄSTERVIK, Bökensved, 29 juli
VAGNHÄRAD, Tullgarns Slott, 2 aug
KARLSBORG, Göta Kanal, 3 aug
BÅSTAD, Tennisstadion, 4 aug
YSTAD, Sandskogens Idrottsplats, 5 aug
LIDKÖPING, Villabadet, 10 aug
MOTALA, Råssnäs, 11 aug
STRÖMSHOLM, Strömsholms Slott, 12 aug
BOLLNÄS, Långnäs, 17 aug
STOCKHOLM, Ulriksdals Slott, 18 aug

OLA SALO | KAMFERDROPS | MENDEZ | CHRISTER BJÖRKMAN | IDA REDIG | MARIKA CARLSSON
CHARLOTTE PERRELLI | DAVID LINDGREN | TOMMY NILSSON | MARIETTE



I sommar rullar Diggiloo, Sveriges 
största sommarturné, igång igen. 
Veteraner som David Lindgren och 

Tommy Nilsson finns som vanligt med i 
ensemblen men också nya namn som Ola 
Salo och Mariette.

– Vi blir bara starkare och starkare 
och en sommartradition att räkna med. 
Vi utlovar tre timmar sprängfyllda med 
hits, gamla klassiker och massor av 
skratt, säger producenten Patrik Krall. 

Han bor i en av de två Knaus-husbilar 
som följer med Diggiloo-turnén runtom 
i Sverige och den är således hans hem i 
stort sett hela sommaren. Men husbilar-
na är mer än bara ett transportmedel och 
sovplats. Efter en väl genomförd show 
blir bilarna en samlingspunkt för artis-
terna och de andra runt evenemanget.

– Då brukar vi plocka fram lite nat-

tamat och grilla korv, kanske tända lite 
ljus och ha det mysigt. Det är nästan 
höjdpunkten på dagen, när hela gänget 
som precis levererat en fantastisk show 
får slappna av och bara njuta av en varm 
sommarkväll. Det är magiskt!

ÄVEN OM PRODUKTIONEN har med sig 
sina två husbilar är det inte ovanligt 
att det syns fler husbilar när Diggiloo-
gänget rullar in. Flera av artisterna 
själva har fått smak på husbilslivet 
genom åren och har inte sällan med sig 
egna ekipage. 

– Både Charlotte Perrelli och David 
Lindgren hade med sig egna husbilar 
förra året som de åkte runt i. Det är så 
bra att kunna ha med sig lite mer än 
bara en resväska, speciellt när man åker 
med barnen som de gör, säger Patrik 

Krall och fortsätter:
– Jag vet även att Martin Stenmarck 

och Hanna Hedlund verkligen trivdes 
med husbilslivet 2015. Lasse Holm som 
åkte med oss 2016 hade en egen hela 
sommaren för att kunna sticka ut på en 
golfrunda när han ville så han skulle 
slippa anpassa sig efter turnébussen. 
Artisterna får ofta mersmak efter en 
Diggiloo-sommar i husbil. 

INTE UNDRA PÅ det. Ofta både inleds 
och avslutas dagarna kring husbilarna. 
Här äter de första gänget på plats sin 
frukost vid sju på morgonen och det är 
även där sista kvällsmålet avnjuts. 

– De är en otroligt stor tillgång, efter 
så många år med husbil hade det nu va-
rit svårt att klara sig utan. Det är skönt 
att även kunna smita undan en stund på 
dagen för en powernap om man behöver 
det. Det är som en liten fristad och en 
stor fördel för hela gänget att ha dem 
med.

För 16:e året i rad ger sig Sveriges  
största sommarturné ut på vägarna igen. De gör  
det i vanlig ordning med husbilar från Bergholm.

– De är en otroligt stor tillgång. Artisterna får ofta 
mersmak efter en Diggiloo-sommar i husbil, säger 
Patrik Krall på Krall Enterainment och producent  
för Diggiloo.

22 stopp med 10 
folkkära artister 
–  Så rullar Diggiloo-
turnén i sommar

Artisterna:
Charlotte Perrelli, David 
Lindgren, Mariette, Ma-
rika Carlsson, Ola Salo, 
Kamferdrops, Mendez, 
Christer Björkman, Ida 
Redig, Tommy Nilsson.

Turnéplanen:
4 juli: Malmö 

6 juli: Hok

7 juli: Ulricehamn

12 juli: Borgholm

13 juli: Bromölla

14 juli: Halmstad

20 juli: Rättvik

21 juli: Bispgården 

22 juli: Umeå

26 juli: Göteborg

27 juli: Åmål

28 juli: Kristinehamn

29 juli: Västervik

2 augusti: Vagnhärad

3 augusti: Karlsborg

4 augusti: Båstad

5 augusti: Ystad

10 augusti: Lidköping

11 augusti: Motala

12 augusti: Strömsholm

17 augusti: Bollnäs

18 augusti: Stockholm

Diggiloo i 
sommar

Sveriges största  
sommarturné  
rullar vidare

De är en otroligt stor tillgång, efter så många år 
med husbil hade det nu varit svårt att klara sig utan

Så här roligt hade Jessica Andersson och Charlotte Perelli utanför husbilarna under förra årets turné. 

Årets uppsättning av Diggiloo-artister. Foto: Axel Öberg. 

Samlingsplats. Efter en genomförd show 

samlas Diggiloo-gänget vid husbilarna för att 

varva ner. ”Det är nästan höjdpunkten på dagen”, 

säger producenten Patrik Krall. Foto: Diggiloo.

Olof Lidh Artisbild: Axel Öberg 
Övriga bilder: Diggiloo

Sommarturnén
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SEMESTERSVERIGESEMESTERSVERIGE

NORRBOTTEN

→ När: 4–6 juli 
→  Var: LULEÅ

Luleå Hamnfestival. Musik, dans, 
mat och aktiviteter under fyra som-
mardagar i centrala Luleå. 
Fri entré. Mer info:  
www.luleahamnfestival.se 

Här finns också Husvagnscenter i 
Luleå som vill tipsa om ÅrreNjarkka 
fjällby. En pärla i Sveriges norra 
inland som kan beskrivas med or-
den vilt, vackert och vilsamt. Både 
stillhet och äventyr med andra ord. 
Under sommaren finns chans till 
midnattssol, fjällvandring och fiske. 

VÄSTERNORRLAND

→ När: 1–7 juli 
→  Var: SUNDSVALL

Sundsvall Pride. En vecka med 
föreläsningar, artister, samtal och 
mycket annat! Och störst av allt – 
lördagens viktiga Prideparad.  

VÄSTERBOTTEN

→ När: 24 augusti 
→  Var: UMEÅ

För 30:e gången åker Antikrun-
dan på turné och fredagen den 24 
augusti kommer turen till Umeå. På 
plats finns Sveriges främsta antik-
experter för att värdera besökarnas 
föremål.

Under sommaren händer det 
mycket i Umeå, hälsar BW Fritid 
som har sin verksamhet här. Ett 
exempel är Visfestival Holmön som 
genomförs under sista helgen i juli. 
Till och från ön kommer du med 
färja. Möjlighet finns att köpa mat 
på plats men att ta med egen pick-
nickkorg är också populärt.

GÄSTRIKLAND

→ När: 15–16 juni 
→  Var: SANDVIKEN

Sandvikendagarna sätter Sand-
viken på kartan när centrum fylls 
med det bästa av mat, marknad, 
loppis, aktiviteter och mycket mer 
för hela familjen! 

Husvagnscenter i Valbo tipsar om 
Furuvik som är en destination för 
barnfamiljer och par. Här finns både 
åkattraktioner i Tivolit, poolområde 
för barnen att bada i varma som-
mardagar och möjlighet att utforska 
Äventyrsön. Under sommaren hålls 
också flera konserter i parken. 

På de här uppslagen finns tips på saker att göra och evenemang 
att besöka runt om i Sverige under sommarmånaderna. Eftersom våra återför- 
säljare är utspridda över hela landet har vi bett även dem att dela med sig  
av sina bästa lokala tips. Kanske hittar du en ny sommarfavorit?

SOMMARAKTIVITETER  
I HELA LANDET

Foto: Live Nation Foto: Per Trané

Foto: dansbandsveckan.se

MEDELPAD

→ När: 25 juni-20 augusti 
→  Var: SUNDSVALL

I Trolska Skogen kan hela familjen gå på skogsäventyr med troll, älvor och 
tomtar. Här finns en 1,5 km lång interaktiv promenad där man själv sätter  
takten och besökare får en spännande uppgift att lösa. Årets äventyr är 
”Fjärilar i magen”. 

Sörberge Husvagnar hittar du i Timrå.

DALARNA

→ När: 15–21 juli 
→  Var: MALUNG 

Svenska Dansbandsveckan i Malung. En vecka fylld av dans och musik. 
För biljett och mer information: www.dansbandsveckan.se 

I Smedjebacken finns LW Husvagnar som tipsar om Pokerrun som äger 
rum lördagen den 18 augusti. Då samlas mycket folk som kollar på alla fina 
båtar som tävlar. Även veteranfordon finns att beskåda.

NÄRKE

→ När: Hela sommaren  
→  Var: ÖREBRO

Hallagårdens djurpark håller öp-
pet under sommarhalvåret och här 
kan man få träffa allt ifrån alpackor 
till kaniner, fika på café och gå på 
spinnkurs eller utställningar.  
För mer information:  
www.hallagarden.nu 

I Örebro hittar du också Interboat 
som vill tipsa om Bergslagsleden 
med dess vandringsleder, natur-
upplevelser och utsiktsplatser. I 
området finns även möjlighet att 
cykla, paddla och bada.

UPPLAND

→ När: Hela sommaren  
→  Var: UPPSALA

Linnéträdgården hittar man mitt 
i centrala Uppsala. Här finns det 
som på den tiden var Carl von Lin-
nés professorsbostad. Och under 
hela sommaren med start i maj kan 
man besöka utställningar, café och 
butik. En mysig oas mitt i stan! 
 
Här finns Knivsta Motor som 
också har en anläggning i Kungs-
ängen. 

I Enköping finns även Henrikssons 
Husvagnar.

Emma Andreasson, Johanna Enghage

Att göra i sommar
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VÄRMLAND

→ När: 7-21 juli 
→  Var: KARLSTAD

I år är det sjunde gången Värm-
landsteatern sätter upp en sommar-
föreställning på Mariebergsskogens 
friluftsscen. Årets teater Aladdin 
håller anden handlar det om en för 
många bekant karaktär men i ett 
helt nyskrivet manus. I Mariebergs-
skogen finns också möjlighet att 
klappa djur, äta glass och bada.

I Kristinehamn huserar Husbils-
landet som tipsar om Lekaresäll-
skapets sommarteater Bröderna 
Lejonhjärta med Sara Sommerfeldt 
som gästskådespelare. Teatern har 
premiär 1 juli och spelas utomhus 
och föreställningen pågår i ungefär 
två timmar.

I Kristinehamn finns också JG’s 
Husvagnar.

VÄSTERGÖTLAND

→ När: 14–21 juni 
→  Var: GÖTEBORG

Volvo Ocean Race 2018, 
målgången beräknas runt 14-15 
juni i Göteborg och här kan man 
förvänta sig en stor seglingsfest 
med fri entré så att alla kan vara 
med och heja på! 

GOTLAND

→ När: 5–12 augusti  
→  Var: GOTLAND

Medeltidsveckan tar oss tillbaka 
1000 år i tiden och här kan man 
under en vecka uppleva markna-
der, teater, dans, musik och mycket 
mer!  För mer information:  
www.medeltidveckan.se

SKÅNE

→ När: 10–18 augusti 
→  Var: MALMÖ

Malmö-festivalen är en kostnads-
fri festival, öppen för alla. Under 
åtta dagar i augusti arrangeras 
kräftkalas, danstävlingar, debatter 
och mycket mer! 

SKÅNE

→ När: Hela sommaren  
→  Var: ÄNGELHOLM

Upzone höghöjdsbana är som-
maraktiviteten för den som vill ha 
en riktig adrenalinkick! Klättra, 
svinga dig och balansera högt upp i 
luften. Läs mer på: www.upzone.se 

I skånska Löddeköpinge finns Lödde 
husvagnar som vill tipsa om 50-tals 
restaurangen Lucy´s Diner som ser-
verar hamburgare och goda biffar. En 
kanonrestaurang för alla åldrar!

På Österlen finns RIPS som vill 
tipsa om Kiviks musteri. Här görs 
must, cider och annat gott sedan 
det första äppelträdet planterades 
1888. Det går också att både äta, 
fika och köpa med sig godsaker 
från musteributiken.

Här finns också Bengt i Örkel-
ljunga som hälsar att det i Örkel-
ljunga kommun finns ett brett utbud 
av olika naturupplevelser. Det finns 
möjlighet till bad, vandring, cykling, 
att hyra båt samt goda förutsätt-
ningar för ett varierat fritidsfiske i 
åtta insjöar. 

I Kristianstad hittar du Husvagns-
reserven.

HALLAND

→ När: 18–21 juli 
→  Var: FALKENBERG

Kräftfestivalen i Glommen 
pågår i fyra dagar. Här kan den 
som vill springa ett lopp, dansa 
på dansbana, gå på marknad och 
skumdisco. Och mycket mer!

I Lindome finns City Bil &  
Husvagn.

SMÅLAND

→ När: Hela sommaren  
→  Var: VIMMERBY 

Astrid Lindgrens värld håller  
öppet 9 maj – 26 augusti. Här  
kan hela familjen umgås och leka  
i Bullerbyn eller på Bråkmaka- 
gatan. Gå på teater och upplev  
den småländska naturen.  
För mer information och biljetter:  
www.astridlindgrensvarld.se 

I Kalmar hittar du Sehammars som 
tipsar om hela sin stad och tycker 
att Kalmar i sig är värt ett besök på 
sommaren. Här finns mysiga parker, 
badstränder inne i centrum, histo-
riska sevärdheter, en stadskärna 
med många uteserveringar och en 
välbesökt gästhamn.

VÄSTERGÖTLAND

→ När: 9–11 augusti 
→  Var: GÖTEBORG

Way Out West, en musikfestival 
mitt i hjärtat av Göteborg. Tre dagar 
med stora artister, mat och dans. 

Fribergs Fritidscenter hittar du i 
Skövde.

I Fritsla ligger Codat Husbilar som 
tipsar om Tygriket med fabriksför-
säljning runt om i Marks Kommun. 
Bland annat kan du besöka Kast-
halls Fabriksbutik med produkter 
i världsklass till bra priser eller titta 
på exempelvis handdukar från Pelle 
vävare vid Svenssons fabriksförsälj-
ning i Kinna.

Orrekulla bil ligger i Hisings Kärra.

I Sollebrunn finns Fri-bo.

ÖSTERGÖTLAND

→ När: 10 maj-12 augusti 
→  Var: LINKÖPING

Legoutställningen The Art of 
the Brick pågår under sommaren 
i Saab Arena. Konstnären Nathan 
Sawaya har använt 80 miljoner 
legobitar för att bygga 80 fullstora 
skulpturer och modeller. I slutet av 
utställningen finns också möjlighet 
att utforska sina egna legobyggar-
kunskaper. 

I Norrköping hittar du Dags 
husvagnscenter som tipsar om 
ett besök på Marmorbruksmuseet 
strax utanför Norrköping. Det lig-
ger otroligt fint vid Bråviken och i 
närheten av Kolmårdens djurpark. I 
området har marmor brutits sedan 
1600-talet och i verkstaden visas 
hur marmorn bearbetades. Museet 
har även en utställning med mar-
morprodukter. 

SÖDERMANLAND

→ När: 20-21 juli 
→  Var: MARIEFRED

Under två dagar samlas ett stort 
antal food trucks för att göra upp 
om titlar som bland annat Bästa 
vegetariskt och Bästa kött. Det 
finns ingen entrékostnad utan det 
enda besökare betalar för är den  
mat de beställer. 

BOHUSLÄN

→ När: 14 juli  
→  Var: HUNNEBOSTRAND

En lördag i mitten av juli infaller 
Sotekanalens dag 2018.  
I Hunnebostrands hamnom-
råde samlas familjer och vänner 
bland restaurangtält, knallar och 
underhållning. Firandet pågår hela 
dagen.

I Ljungskile finns Backamo Hus-
vagnscenter.

VÄSTMANLAND

→ När: 11–12 augusti 
→  Var: VÄSTERÅS 

Sveriges största pelargonutställ-
ning äger rum under två dagar i 
Missionshuset på Vallby Frilufts-
museum. Här kan man även köpa 
blommor och sticklingar och 
besöka museets olika historiska 
miljöer. 

I Valskog hittar du Albins husbilar.

Foto: Pixabay.com

Foto: freeiconspng.com

Foto: Örjan Karlsson / Astrid Lindgrens Värld
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JÄMTLAND

→ När: 4–8 juli 
→  Var: ÅRE

Åre Bike Festival. Norra Europas 
största cykelfestival med event, 
cykling och aktiviteter under fyra 
dagar. 

Här kan du också besöka Fri-
tidsprodukter i Brunflo som vill 
tipsa om Forsalagunen. Bada i 
den djupa lagunens klara vatten, 
i vattenfallet eller laxtrappan. Som 
ett väldigt vackert äventyrsbad 
utomhus. Här finns också vand-
ringsleder. 

Foto: Eerik Sandstrom / Unsplash.com
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Gör semestern till 
ett tryggt äventyr

Tala med din säljare om finansiering av husbil eller husvagn  
genom Wasa Kredit.

08-635 38 00 | wasakredit.se

STELA 250/300/350, ett attraktivt förtält med ny 
och ren design och en elegant färgkombination.

Inaca har i över 40 år skapat högkvalitativa produkter som ger dig extra utrymme på din 
campingsemester. Med hjälp av all denna erfarenhet lyckades de komma med mycket smarta 
och praktiska lösningar som gör det enkelt för dig och din familj att slappna av.

FÖRTÄLT

ATMOSPHERE 300/350/400, nya uppblåsbara 
förtält tillverkade enligt europeisk standard.

Läs mer på bergholm.com/fortalt

SINTRA 250, modern design som kombinerar 
styrka med funktionella egenskaper.

FJORD 300, ett funktionellt och mycket flexibelt 
förtält med bästa möjliga bekvämlighet.



SVERIGES BÄSTA ÅTERFÖRSÄLJARE
Teamwork är livsviktigt och därför är samarbetet med våra återförsäljare en ytterst viktig 
del av vår framgång. Vi jobbar med de bästa som finns i landet och du känner oftast igen 
oss på vår skylt, vakna där du vill och vår orangea färg. Tillsammans verkar vi för att du 
som kund får exakt den service du behöver för att med glädje kunna vakna där du vill.

Tillökning kan ske när rätt partner dyker upp…

TEL 0522-234 40,  LJUNGSKILE TEL 0435-555 00, ÖRKELLJUNGA

TEL 0500-42 50 40, SKÖVDE TEL 090-18 92 25, UMEÅ

TEL 0550-131 13, KRISTINEHAMN

TEL 0320-721 20, FRITSLATEL 031-49 14 00, LINDOME

TEL 063-77 88 99, BRUNFLO TEL 0171-44 70 00, ENKÖPING

TEL 0322-401 70, SOLLEBRUNNTEL 0550-293 85, KRISTINEHAMNTEL 011-16 88 16, NORRKÖPING

TEL 0920-166 00, LULEÅ

TEL 044-245 690, KRISTIANSTAD TEL 019-31 12 00, ÖREBRO

TEL 026-13 02 50, VALBO

TEL 018-418 87 80, KNIVSTA TEL 046-70 98 40, LÖDDEKÖPINGE TEL 031-57 98 90, HISINGS-KÄRRATEL 0223-155 35, SMEDJEBACKEN

TEL 0417-121 78, TOMELILLA TEL 060-57 98 65, TIMRÅTEL 0480-255 40, KALMAR

TEL 0221-76 00 55,  VALSKOG


