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Hysén & husbilen

”Drömmen är en
roadtrip i England”
ETT LIVSSTILSMAGASIN FRÅN

ÅRGÅNG 4

Tillsammans kan vi hålla
hela Sverige levande!
Välkommen till Qstar, Bilisten och Pump. Du hittar våra 400 mackar från
Abisko i norr till Skanör i söder, där du minst anar och mest behöver det.

Livsstil – det gillar vi
Livsstil – vad säger det ordet dig?
För oss på Bergholm betyder det bland annat frihet, egna val och bekvämlighet.
Det ska vara gött att leva, helt enkelt.

V

älkomna till årets nummer av vårt
magasin, för övrigt det fjärde i ordningen.
Precis som tidigare vill vi bjuda er på
god läsning så här i sommartider.
Läsning att ha med i husvagnen eller husbilen.
Läsning som inspirerar och roar.
Läsning om den livsstil vi betraktar vår verksamhet som.
Bergholm firar 25 år och har sedan starten 1992 haft
förmånen att finnas i en bransch med en enorm utveckling.
På alla plan.
Komforten i våra produkter.
Miljömedvetenheten ifråga om material.
Standarden på campingar och uppställningsplatser.
Att utnyttja den frihet det innebär att på egen hand
– och gärna spontant – välja utflyktsmål, badplatser,
smultronställen, länder eller restauranger att besöka med
sin husvagn eller husbil är en livsstil som allt fler hakar på.

SÅ HÄR HITTAR DU VÅRA 400 STATIONER:
Gå in på hemsidan www.qstar.se/stationer
Går du in från en smartphone visar den direkt närmaste station

Gå in på www.hitta.se – Välj Vägbeskrivning
Klicka på Vägbeskrivning så visas alla våra stationer längs din färdväg.

QR-koden
Scanna koden med en QR-scanner i Smartphone och länkas direkt
till vår mobilanpassade sida ”Hitta närmaste mack”.
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De som medverkar i årets magasin har återkommande
och utan längre betänketid använt ord som frihet, möjligheter och gemenskap för att beskriva fritidslivet. Vilka
utmaningar det innebär att ha sin fritid på väg har varit en
hårdare nöt att knäcka. Många uttrycker nämligen att de
inte ser några problem eller svårigheter.
Alla har sitt sätt att campa och möjligheten att anpassa
upplevelsen är såklart en stor del av charmen.
Oavsett om det innebär att spendera hela säsongen på
favoritcampingen eller upptäcka nya platser varje sommar.
Att resa till skidorten eller badstranden.
Hur resandet än ser ut finns unika möjligheter att upptäcka och att själv få välja.
Det har helt enkelt blivit en livsstil.
Eller ett väldigt gött sätt att leva.
Ha en underbar sommar!
LARS BERGHOLM – VD Bergholm
PATRIK JONSSON – Försäljningschef Bergholm

Magasinet VAKNA DÄR DU VILL produceras
för Bergholm Försäljning AB av More PR och
Zebraweb. Formgivning: Guðni Ólafsson. Redaktör:
Mats Neuendorf. Texter: Adam Lichtneckert, Emma
Andreasson, Emma Birgersson, Jan-Olof Ekelund, Ulf
Jörnvik, Åsa Frykberg. Foto: Tommy Holl, om inte annat
nämns. Tryck: Egmont.

KAPITELNAMN
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CARAVAN WINDOW
CLEANING WIPES

CARAVAN ONE-STEP
SPOT CLEANING WIPES

CARAVAN RUBBER SEAL
SILICONE WIPES

CARAVAN CANVAS & TENT
SPOT CLEANING WIPES

Rengör plast och glasfönster både in- och utvändigt.
Avlägsnar smuts, insekter
och fågelspillning.

För rengöring av in- och utvändiga ytor. Tar effektivt
bort ränder, alger, insekter,
fågelspillning och fläckar.

För rengöring och skydd
av gummilister. Förlänger
livslängden och förhindrar
klibb och sprödhet.

Rengör syntet och canvas/
bomullstyg. Tar bort alger,
smuts och fläckar utan att
ta bort impregneringen.

Hysén & Husbilen

”Drömmen är
en roadtrip
i England”

Alla heter inte Glenn i Göteborg. Men några gör det.
Han Hysén, till exempel. Som har en dröm…
– Tänk att kuska runt i England med en husbil och tjöta
med olika fotbollsprofiler.
Ulf Jörnvik

BROUGHT TO YOU BY SEAB HOUSE OF CARE. WWW.SEAB.SE

Tommy Holl

HYSÉNS DRÖMRESA
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Liverpool-fantast. Ibland får man ta paus från solen. Då finns möjligheten att gå in i bilen och svalka sig framför tv-matchen.

Ö

ver 5 400 personer är döpta till
Glenn i vårt avlånga land. En
majoritet av dem (drygt 1500)
bor i Västra Götaland.
Ingen är mer känd eller populär än
mannen med Hysén som efternamn.
Glenn Hysén, göteborgaren som går
hem överallt.
Som alltid tar sig tid
för andra och som går
hem i såväl slott som
koja.
Och för den delen
husbil.
– Jag har ett väldigt
gott förhållande till
den typen av semester,
resande och färdsätt.
Kul att se hur det blivit
hur inne som helst med
husbilar. För mig är
det självklart, kan inte tänka mig något
bekvämare och mer självständigt. Att
komma till en campingplats i dag är
exempelvis rena lyxtillvaron med alla
faciliteter man kan tänka sig, säger en
av våra populäraste idrottspersonligheter genom tiderna.

Expressen, den svenska kommentatorsrösten bakom EA Fifa Sports, invigningstalare på Pridefestivalen, ambassadör för städföretaget Sverige & Co och
ofantligt många fler uppdrag – var en av
världens bästa försvarsspelare i fotboll.
IFK Göteborg, PSV Eindhoven, (Holland) Fiorentina (Italien) och Liverpool
(England) är några av
klubbarna den 68-faldige landslagsmannen
representerade under sin
karriär.
Då han dessutom
kom i kontakt med husbilar för första gången.
– Helena, som jag
var gift med, hade en
syster i Kanada som vi
brukade hälsa på under
vår semester. Ett flertal
gånger hyrde vi husbil och gav oss
upp i Klippiga Bergen på vår väg från
Edmonton till Vancouver. Helt suveränt.
Bara att stanna vid vägkanten, ta en
svalkande dusch i ett vattenfall och köra
vidare. Grymt smidigt. Sedan dess är det
ett sätt att resa som jag uppskattar oerhört
mycket. Det enda negativa på den tiden
var väl då det var dags att tömma den
där behållaren. Jag och svågern körde
sten, sax, påse om uppdraget och tyvärr
förlorade man ibland. Jag förmodar att

”Det enda
negativa på
den tiden var
väl då det
var dags att
tömma den där
behållaren.”

För den yngre generationen ska kanske påpekas att hisingspojken – innan
Let´s Dance, Mästarnas Mästare, egna
böcker, fräcka historier, krönikör i GT/
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HYSÉNS DRÖMRESA

En husbil för livsnjutaren. Knaus SUN i har det bästa av allt
och den stora panoramarutan gör körningen till en upplevelse.

det där är lite mindre obehagligt i dag.
säger Glenn till Magasinet Vakna där du
vill och skrattar.

Vi kan lugna herr Hysén med att det
hänt en del på det sanitära området, att
utvecklingen gått framåt…
Även om det är uppemot 30 år sedan
äventyren i Rocky Mountains finns
känslan och minnena kvar och då avser
vi inte den del Glenn helst hade varit
utan.
– Just friheten att själv bestämma
vart man ska är läckert. Likaså enkelheten. Även om ekipaget var tolv meter

långt var det inga bekymmer med
att parkera eller att vända. Dessutom
gillar jag möjligheten att komma ifrån
storstäder med sitt brus, det får jag
tillräckligt av ändå. Jag har en polare
som precis köpt en husbil och förhoppningsvis blir det en tur i sommar.
Får Glenn visa vägen blir det en lång
resa genom hela vårt avlånga land.
– I söder skulle Ystad och Smygehuk på den skånska sydkusten få ett
besök. Likaså är Bohuslän ett givet
mål. Sedan skulle det bli långkörning
upp till Piteå i norr. Dock med ett stopp
vid Örnäsvallen i Åmål. Den ligger

precis intill Vänern och är kanske den
vackrast belägna plats för fotboll som
jag upplevt.

Då har Glenn ändå upplevt en del

arenor runt om i världen. Likaså länder
och klubbar.
Någonstans i bakhuvudet finns en
dröm om att göra en roadtrip i Storbritannien med husbil.
Kanske hälsa på Zlatan i Manchester, ta en bira med materialförvaltaren
i Chelsea, bjuda in gamla lagkompisar
som John Barnes och Ian Rush för att
ljuga en stund eller tjöta med luttrade

supportrar i Leeds United.
– Det skulle vara jäkligt fräckt. Fick
jag dessutom välja två drömgäster
utanför fotbollen står John Cleese,
utan konkurrens, överst på listan. Vilka
skratt jag skulle få. Rowan Atkinson
vore också en sjysst lirare att sitta ned
med.
Förmodligen skulle ett sådant möte
vara lika trivsamt för två brittiska
komiker som för en uppskattad svensk
med en stor personlighet och som alltid
säger vad han tycker.
Många heter Glenn i vårt land.
Men bara en med efternamnet Hysén.

HYSÉNS DRÖMRESA
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En Hysénhistoria

TVÅ STORA BLEV

EN GIGANT

N

i har väl hört den om ekorren
som i vårtider blev lite intimsugen. Han började med att fråga
en förbipasserande grävling om denne
kände för att ta en vända…
– Stick din lille pajas, blev det avvisande svaret.
Nåväl.
Vår vän gav sig inte utan letade upp
en hare och ställde samma fråga.
– Lite sugen en dag som denna?
– Aldrig. Bara försvinn.
Skam den som ger sig. Plötsligt dök
en björnhona upp.
– Jodå, det kan väl aldrig skada, sade
hon vände sig om mot stubben där ekorren stod.
I samma veva som svansen åkte upp
och stunden var inne trampade björnen
på en humla och gav till ett våldsamt
vrål, vilket fick ekorren att sturskt fråga:
– Aj, aj, det var första gången för dig,
alltså.

Den ena såg dagens ljus redan 1934, den andra grundades 1960. Idag är de
tillsammans ett av de starkaste varumärkena inom husvagnar och husbilar.

K

En tid för reflektion. Glenn gillar tanken att kunna åka iväg från bruset i storstaden.
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naus Tabbert Gmbh, med huvudkontor i tyska
Jandelsbrunn med 1 642 anställda i koncernen och där
märkena Knaus, Tabbert, T@B och Weinsberg ingår,
har en lång, innehållsrik och i perioder dramatisk historia.
Tabbert startades redan 1934 av Alfred Tabbert, som hos
Siemens lärt sig vad karosstillverkning handlar om och
1937 lanserades den första husvagnen på marknaden.
Fabriken, som var belägen i Schweinfurt,
drabbades hårt av andra världskriget och
bombades vid tre tillfällen och verksamheten
flyttades istället till Sinntal Mottgers. I svåra
efterkrigstider tillverkade företaget även andra
produkter, som exempelvis möbler.
1964 lanserades modellen Comteese, som blev en
stor försäljningssuccé. Den följdes av bland annat modellerna Exzellenz, Kurfürst, Diplomat och Premier.
Knaus grundades i Markbreit 1960. Ett år senare lanserade
arkitekten Helmut Knaus sin första husvagn. Den fick namnet
Svalboet och var en enkel modell anpassad till Volkswagens

berömda bubbla.
1970 stod en ny fabrik klar i Jandelsbrunn i Bayern, vilken
hade en arbetskapacitet för 300 personer och som expanderade med export ut i Europa.
I början av 90-talet öppnade en ny husvagnsfabrik i ungerska Nagyoroscy. 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 Tabbert Gmbh.
Hösten 2016 invigdes en ny fabrik med
kapacitet för 5 000 enheter i Nagyoroszi, och
i skrivande stund pågår arbetet med fem nya
hallar i Jandelsbrunn. Där kommer fordon att
byggas med den nya konstruktionsteknik vi fått
en försmak på i form av Travelino.

I dag har koncernen över 1 600 anställda och tillverkar ungefär 20 000 husvagnar och husbilar varje år i Jandelsbrunn,
Mottges och Nagyoroszi.

TVÅ BLEV EN
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TEKNISKT FULLÄNDAD FRIHET
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
ska vara i harmoni. Pionjäranda och kompromisslös strävan efter perfektion har tagit oss till
toppen.

Knaus Südwind Scandinavian Selection 650 UDF

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

Knaus Sun I 700 LEG Scandinavian Selection

VART BOR DU INATT?
Knaus Sun I 700 LX

Knaus Sky Wave 700 MEG

Knaus Sun TI Platinum Selection700 MEG

TEKNISKT FULLÄNDAD FRIHET
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. I en Knaus
är det alltid resan som är målet.

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

Vad innebär det för dig
att Vakna där du vill?

SÅ RESER VI!
n Äventyr eller avslappning.
n Vänner eller familj.
n Sverige eller Europa.
n Det finns lika många sätt att
resa som det finns husvagnsoch husbilsägare.
n Här träffar vi tre typer – Familjen
Camping, Semesterfixarna och
Säsongscamparna.

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

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 upptäcktsfärd genom Europa eller för att hälsa på släkten under sportlovet. Det
gör det helt enkelt möjligt för dig att Vakna där du vill!
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KONCEPTET

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!

Psst!
Visste du att du också kan följa
oss på Facebook och i vår blogg?
www.facebook.com/vaknadarduvill.se
www.vaknadarduvill.se

SÅ RESER VI...
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Familjen camping
Ålder: Rolf är 75 och Inglis 71
Husvagn: Knaus Sport 500
FU 2014 årsmodell
Husvagn sedan: 1985
Bor: Vårgårda
Campingnätter per år:
ungefär 35, ibland mer

Familjen camping:

”Husvagn är den rätta
semestertypen för oss”
Inglis och Rolf Söderberg
skaffade sin första husvagn 1985 och
har alltid rest mycket tillsammans med
barnen. Idag har sönerna Henrik och
Peter egna husvagnar och ofta reser
de allihop tillsammans, elva personer
fördelade på tre ekipage.
– Det är både trevligt och praktiskt:
sönerna kan hjälpa till att koppla in
el och packa upp och vi kan hjälpa till
med barnpassning, säger Inglis.
Familjen camping

Emma Andreasson

Tommy Holl

D

et första mötet med husvagnsvärlden var när familjen
lånade en liten vagn en sommar. De föll direkt och idag
är de inne på vagn nummer 14. I snitt har det blivit ny
vagn var tredje-fjärde år; framförallt för att det är kul med
något nytt men också för att få nya funktioner eller planlösningar.
– Vagnen vi har nu köpte vi 2014, men den är som ny.
Det är en Knaus Sport, och efter att ha testat flera olika
varumärken har vi fastnat för Knaus, säger Rolf.

DET BÄSTA MED HUSVAGN

– Det är frihet, som en sommarstuga på hjul! Vi samlar på oss
minnen som varar resten av året, säger Rolf.
De är väldigt nöjda med husvagnen där de valt till ett stort
kylskåp för att kunna ta med gott om mat på resan. De gillar

även sängarna och att det är lätt att komma in i vagnen.
– Vi saknar ingenting. Husvagnen står utanför huset, och
ibland sätter vi på värmen bara för att gå ut och ta en fika i
den eller plocka fram stickningen en stund, berättar Inglis.

UTMANINGAR PÅ VÄG

Att resa med tre ekipage kan göra det klurigt att hitta rastplatser där alla får plats samtidigt, men parets råd är att helt
enkelt testa sig fram och lära sig med tiden. Under åren har
de vant sig vid husvagnslivet och de upplever få problem på
resan. Däremot tycker de att det allmänna klimatet i trafiken
har ändrats till att bli mer risk-betonat idag.

ATT RESA SOM INGLIS OCH ROLF

Familjens resor går inom Sverige och säsongen pågår från
april till slutet av oktober. Under längre resor ställs husvagnarna på en camping från vilken de gör utflykter. Men även
om familjen gärna står ihop gör de inte allt tillsammans.
– Ofta vill vi göra olika saker och skiljs åt under dagarna,
men sedan samlas vi för att äta ihop. Jag minns speciellt en
sommar när vi satte upp långbord utanför vagnarna och åt fisk
tillsammans. Ofta grillar vi ihop.

BÄSTA RESAN

– Öland är paradiset på jorden, det är som vårat Spanien!
utbrister Rolf och Inglis håller med.
Resan mellan Vårgårda och Öland upplever de som lite

lång, men det glöms bort så fort de kommer fram. Husvagnen
ställs på Haga Park som blir vistelsens bas. Därifrån utgår resorna för att se på Ölands unika natur, fyrarna Långe Jan och
Långe Erik, Byarums raukar och mycket mer. Genom åren har
de finkammat ön och just Haga Park har blivit en favorit de
återkommer till, dels på grund av campingens trevliga personal men också för att det är ordning och reda, rent och snyggt.

ALLTID MED PÅ RESAN

– Det viktiga är inte vad vi packar utan att vi är tillsammans
med de vi tycker om, säger Söderbergs. De tycker istället att
det viktigaste är ett glatt humör, skapligt väder och att de får
vara friska. Ofta tar de med en del mat de lagat hemma i huset
i Vårgårda, som enkelt kan värmas på i husvagnen.
– Sedan är det bra att ha en rätt tjock plånbok också, skrattar Rolf.

TIPS FRÅN FAMILJEN CAMPING
n När man reser med flera ekipage är det bra att boka campingplats för att vara säker på att få stå ihop, åtminstone
under högsäsong.

n Småbarnsfamiljer behöver inte köpa en ny vagn utan kan
satsa på en begagnad, eftersom det blir en del slitage
med små barn.

n För oss är det ett måste att ha en kokplatta för att enkelt
laga mat. Vi har också alltid en 40-litersdunk med färskvatten som vi byter varje dag.
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Är du intresserad av att delta i Knaus-träffarna eller ordna egna? Gå med i Facebook-gruppen
Vi med Knaus husvagnar och husbilar eller undergruppen Vi med Knaus 650/690 udf.

Semesterfixarna:

”Är man öppen
lär man känna
många trevliga
människor”
Maria och Magnus Johnsson reser mycket tillsammans med
sina två barn och med Marias bror
och svägerska. Dessutom är Maria
med och samordnar Knaus-träffar
via Facebook.
– Att träffa nya människor man inte
hade stött på annars är en av tjusningarna med husvagnslivet, säger hon.
Semesterfixarna

Emma Andreasson

Semesterfixarna
Ålder: Maria 54 och Magnus 52
Husvagn: Knaus Sudwind
Scandinavian Selection 650 UDF
Husvagn sedan: 1996
Bor: Lödöse
Campingnätter per år: 20–30

Tommy Holl

F

ör 20 år sedan fick Magnus och Maria ett infall och
bestämde sig för att skaffa husvagn. De hittade en som
föll dem i smaken, slog till och började fricampa. Nu är
de inne på tredje vagnen. Bytt har de gjort dels när det blev
för trångt för familjen och dels när de inte längre behövde
barnkammarvagn. Barnen är fortfarande med på de längre
resorna och de åker ofta tillsammans med Marias bror Stefan
och hans fru Lise.
– Det är viktigt för oss att vi kan umgås många i husvagnen,
så vi har alltid prioriterat sällskapsytor, berättar Maria.
Den här säsongen är även schäfern Gibson, 7 månader, med
för första gången.

DET BÄSTA MED HUSVAGN

SÅ RESER VI...

ATT RESA SOM MARIA OCH MAGNUS

Maria och Magnus reser främst under vår, sommar och höst.
Ofta är bara slutmålet eller resans riktning bestämd, hur de
kommer fram tar de som det kommer och de står sällan på
samma plats mer än två nätter.
– Vi gillar inte att bestämma för
mycket i förväg utan föredrar att åka iväg
och se vart vi hamnar, berättar Maria.
Därför håller de sig också till att
resa inom Sverige; att ta husvagnen ut
i Europa skulle kräva mer planering.
Dessutom tycker de att det finns mycket
att uppleva i Sverige.

”Vi gillar inte att bestämma för mycket i
förväg utan föredrar
att åka iväg och se
vart vi hamnar,”

Att kunna packa med sig allt, ha sitt eget
och inte vara beroende av någon annan är
några av fördelarna med husvagn tycker
Johnssons. De gillar inte att bestämma för
mycket i förväg och husvagnen gör det
enkelt att vara flexibel.
– Allt är klart direkt när vi kommer
fram. Det är bara att veva ut markisen
och ställa fram möblerna, säger Maria.
Den egna husvagnen har en bra planlösning som fungerar
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att resa både två eller flera i. Den är rymlig men tillräckligt
smidig för att komma in på de flesta ställen. Det finns ordentligt kök och toalett, vilket underlättar när paret fricampar.

Det senaste året har Maria varit med och via Facebook

arrangerat träffar med andra som också kör Knaus. Då träffas
flera sällskap för att umgås, äta och titta på varandras vagnar.
– Det är inte svårare än att vi bestämmer en helg och en
camping så kan de som vill vara med komma dit. Vi brukar
prata med campingen innan så att alla får stå tillsammans,
berättar Maria.
På träffarna upplever de att de möter människor de inte
hade kommit i kontakt med annars.
– Sedan kanske vi inte träffar dem igen, men vi bär med
oss dessa möten, berättar Maria som vill uppmuntra andra att
ordna liknande träffar.

BÄSTA RESAN

– Det måste nog vara den allra första jag och Magnus gjorde
tillsammans, utbrister Maria.
Resan gick bra trots att de inte visste någonting vare sig
om husvagnslivet eller hur campingar fungerade. Redan då
fricampade de mycket och såg både Småland, Blekinge och
Skåne. Utöver det tycker de att alla turer är goa och har sin

egen charm. Om det regnar anpassar de aktiviteterna och gör
saker inomhus. Kommer de till en plats de inte tycker om åker
de vidare, och då blir semestern aldrig dålig.

ALLTID MED PÅ RESAN

Kamera, böcker, grillen, gitarren, gott vin eller whisky. Och
badkläder – det är viktigt med badkläder!

TIPS FRÅN SEMESTERFIXARNA
n Med en Omnia-ugn kan du laga allt som lagas där hemma.
n Var inte rädda att träffa andra. Våga bjud in, det kan göras
både på plats och via Facebook-grupper.

n Stressa inte på semestern och bestäm vad som är viktigt.
Man måste inte stå på en flashig camping utan det kan
räcka med en badplats eller ett berg för barnen att klättra i.
Och man måste inte förutse allt, saker går alltid att lösa.

SÅ RESER VI...
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Säsongscamparna
Ålder: Helen 47, Magnus 50
Husvagn: Knaus Sport 650 UDF
Husvagn sedan: 1989
Bor: Lindome
Campingnätter per år: 80–90

Säsongscamparna

”Vi är i husvagnen i
princip varje helg”
Första gången Magnus och Helen träffades var i början av
åttiotalet på Getteröns camping, där bådas familjer säsongscampade. Några
somrar senare blev de ett par och 1989 skaffade de den första husvagnen ihop.
– Det föll sig väldigt naturligt, både att skaffa husvagn och att bli kvar på
campingen, säger Helen Dahlgren.
Säsongscamparna

Emma Andreasson
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åde Magnus och Helen Dahlgren är uppvuxna med
säsongscampande. Magnus familj har legat på Getteröns
camping sedan 1977, när han var 10 år, och Helens
familj sedan 1980, när hon var 11.
– På den tiden hängde alla ungar ihop på campingen och det
var så vi träffades, berättar Helen.
I husvagnen tillbringar paret så mycket tid som möjligt.
Med sig har de sina två dvärgpudlar Totte och Tilda. Ibland
kommer någon av de idag vuxna barnen och hälsar på med
sina familjer.
– Vagnen vi har nu är vår tredje, vi har fått byta till större
för att få plats, berättar Helen.

DET BÄSTA MED HUSVAGN

Under åren har Magnus och Helen lärt känna andra som ligger
säsong på campingen och Helens pappa med sambo har sin
husvagn mitt emot. Just gemenskapen med nära och kära på
campingen upplever paret som det bästa.
– Det och friheten. Att inte sitta instängd i ett hus, säger
Helen.
Till vardags bor de i en villa i Lindome och husvagnen är en
sommarstuga utan krav. Det behöver inte målas om och inget
tak ska bytas. Det räcker att få upp tältet och dess inredning i
början av våren, koppla på vattnet och sedan är det klart.
– I husvagnen slipper vi alla måsten, här bara är vi, berättar
Helen.

ATT RESA SOM HELEN OCH MAGNUS

Paret tillbringar sommarens fyra semesterveckor på campingen och utöver det blir det nästan varje helg.
– Vi reser ju inte runt med husvagnen utan ligger stilla. Har
vi tur blir det en cykeltur till stan, skrattar Helen.
Hon jämför deras liv på campingen med ett kollektiv där de
handlar mat tillsammans, äter tillsammans och diskar tillsammans. Den mesta tiden tillbringas i förtältet eller utomhus och
på dagarna gör de så lite som möjligt: dricker kaffe, pratar,
badar, går en sväng med hundarna, bastar. Ibland spelar de
boule eller tärning.
– Det kan låta lite tråkigt men det blir väldigt bra. Det är
kravlöst. Det är semester! säger Magnus.

Tidigare har campingen varit öppen april till september, men
med start i höstas håller den året runt-öppet. Det blev Magnus
och Helens första vintersäsong och de tillbringade ett antal
helger kurandes i vagnen med tända ljus. Eftersom tältet inte
var uppställt krävdes lite annan planering än under sommarsäsongen.
– Hela gänget får ju inte plats inne i vagnen så vi ägnade
oss mer åt planerade aktiviteter, som att ta en promenad och
grilla korv. Sedan kanske vi möttes i bastun, säger Helen.

BÄSTA RESAN

Eftersom paret tillbringar mycket tid i husvagnen är det naturligt att den förknippas med många trevliga minnen. Men de
har svårt att säga något specifikt tillfälle.
– Sommaren när vi blev ett par är så klart ett romantiskt
minne, säger Helen.
– Och när vi berättade för vår son att han skulle få ett syskon, men det har ju inte med själva campandet att göra, fyller
Magnus i.
Varje år firar de dock midsommar och påsk ihop med vännerna på campingen. Det blir alltid trevligt med lekar och mat.

ALLTID MED PÅ RESAN

Det mesta finns redan i vagnen, men när det är dags för en
helgresa packar de med lite nya kläder. Kanske en låda öl.
Och grillen är viktig.
– Egentligen behövs bara ett glatt humör! säger Magnus.

TIPS FRÅN SÄSONGSCAMPARNA
n Det är lätt att bli en del av gemenskapen om man är öppen.
En camping är en levande plats med tjo och tjim och det är
viktigt att vara medveten om.

n Det finns olika nivåer av bekvämlighet, genom att dra in
både vatten och avlopp i tältet finns allt nära, men det är
inget måste.

n Utnyttja förtältet – där tillbringas mycket tid. Helen och
Magnus har tv, soffa, gasolvärmare och kokplatta i förtältet
samt vatten och avlopp indraget

SÅ RESER VI...
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La vita libera

CI, ett av Europas ledande varumärken inom husbilar med sitt säte i natursköna Toscana,
Italien. Arvet från det Italienska hantverket är något som tydligt genomsyrar hela Caravans
Internationals organisation med sin höga kvalite, design och innovation med tonvikt på kundens
säkerhet, miljö och hälsa. CI kännetecknas av avancerad teknologi, utomordentlig funktionalitet
och komfort till ett oslagbart pris.

CI Riviera 82 XT

CI Riviera 65 XT

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

SMULTRONSTÄLLEN
n Upptäck Öland.
n Cykla i Säfsen.
n Gör egen must hos Äppelfabriken.

Soliga Öland
har något för alla
Med sin unika natur, sitt
historiska arv och aktiviteter för både
stora och små kan hela Öland passera
som smultronställe. Dessutom ligger
den långsmala ön ofta bra till i solligan!
Mmmm.....

Med husvagn och husbil är det enkelt att Vakna där du vill.
Här är några av våra smultronställen, kanske hittar du en ny favorit?
Ha en härlig sommar!

Emma Andreasson

Malin Arnesson och
Ölands Turistbyrå

P

å vardera av öns uddar står en fyr och det tar bara drygt
två timmar att köra från Långe Jan i söder till Långe Erik
i norr. Längs vägen kan du beundra det Stora Alvaret,
ett område som utgör en fjärdedel av öns yta. Här växer flera
växter unika för Öland, som Solvändan och Alvarmalört.

Många vandrar eller cyklar för att uppleva platser som
inte går att nå med bil och det finns flera leder att välja mellan. En av dem är 13 km långa Stora Alvarleden som delvis
går genom södra Karlevi naturreservat. Den aktiva kan
även ta sig till Haga Park, där många ägnar sig åt vind- eller
kitesurfing. Det finns dessutom möjlighet att gå nybörjarkurs
på plats. En aktivitet som passar hela familjen är ett besök
på Eketorps Borg där roliga aktiviteter blandas med historia,
arkeologi och lösgående djur.
Det finns också flera goda upplevelser på ön. På Kackel-

Öland
Latitud: 56.682154
Longitud: 16.379317
Från:
→ Stockholm: 432 km
→ Göteborg: 364 km
→ Malmö: 311 km
Närliggande camping:
 aga Park Camping
→H
och Stugor
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bryggeriet bryggs öl utifrån sinne och säsong. Mellan 26 juni
och 13 augusti är det möjligt att gå på visning av bryggeriet
och delta i ölprovningar på plats*. Dessutom har intilliggande
Kackelstugan ett gediget artistprogram under sommaren.
Den som föredrar vin kan istället boka en guidad tur på Håks
Gård utanför Mörbylånga. Under turen berättar grundarna
om idén bakom vingården, odlingen och framställningen.
Ett besök kan bokas året om, men odlingarna är trevligast att
se under vår, sommar och höst. När det är dags för en paus
är ÖlandsChoklad ett trevligt alternativ som erbjuder både
italiensk glass och praliner.
* se www.kackelbryggeriet.com för information om vilka dagar
bryggeriet är öppet.
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Genuint franskt
mys i Honfleur
I hjärtat av Normandie, cirka 2,5 timmar från Paris,
ligger den pittoreska fiskebyn Honfleur. Här känner du historiens
vingslag medan du njuter av färsk fångad fisk, eller varför inte ett
glas nypressad äppelcider?
Frankrikes mysigaste

Adam Lichtneckert

Ta en cykelpaus i Säfsen
Säfsen i södra Dalarna förknippas kanske framför allt med skidåkning.
Men på sommaren förvandlas det till ett mecka för cyklister. Här finns över 35
mil mountainbikeleder och dessutom är landsvägarna glest trafikerade och
perfekta för den som vill göra en utflykt på vanlig cykel.
Cyklist-tips!

Åsa Frykberg

Säfsen Resort

D

en modige trampar upp till
Solbergets topp, 472 meter över
havet. Härifrån kör man downhill
på smala skogsstigar i velodromer med
olika svårhetsgrad. Behöver du fila på
tekniken finns en teknikbana där du
tränar balans, teknik och stabilitet.

För den som vill ha lite lugnare

mountainbikecykling finns mängder av
leder som tar dig genom de täta finnskogarna på stigar, grusvägar och
nedlagda banvallar. Du passerar gamla
brukssamhällen och mysiga fika- och
grillplatser, flera med små vindskydd att
krypa in i om vädret skulle bli dåligt.
Naturupplevelsen står i fokus i Säfsen
under sommaren. Utöver svenskar kom-
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Säfsen
mer framför allt holländare, tyskar och
danskar för att uppleva tystnaden, dra in
barrdoften och njuta av den storslagna
utsikten från bergstopparna. Och i de
närmare 200 sjöarna och vattendragen
runt omkring kan man kanota eller fiska
öring, gädda och abborre.
Efter dagens strapatser kan det vara
skönt att pusta ut i den gamla bakarstugan bakom kyrkan i Säfsnäs. Här bjuder
damer från Säfsnäs bakarstugeförening
på våfflor med hemmagjord hjortronsylt
några dagar i veckan. Lite senare på
kvällen dukar Hyttan kök och bar fram
Säfsens smaker – en härlig buffé med
vilt, lax och lokala delikatesser. En
perfekt och lite lyxig avslutning på en
dag full av sköna naturupplevelser!

Latitud: 60.140877
Longitud: 14.419642
Med bil från Stockholm: Smidigast
är att köra mot Västerås och vidare på
väg 66 mot Fagersta och Ludvika. Kör
därefter väg 245 mot Sunnansjö och
Fredriksberg.
Med bil från södra Sverige: Kör
väg nr 26 mot Mora förbi Kristinehamn
och Filipstad. Härifrån är det skyltat mot
Fredriksberg och Säfsen.

Pim Immink, Unsplash

D

et är ingen slump att den charmiga hamnen i Honfleur
har avbildats av några av Frankrikes mest hyllade
konstnärer som Claude Monet, Gustave Courbet och
Eugène Boudin. Den är helt enkelt vykortsvacker, och är
tveklöst huvudattraktionen i den lilla byn med endast knappt
tiotusen invånare.

Runt Honfleur finns massor att se, och vill du besöka den
Parisiska societetens högborg ligger Deauville bara 25 minuters bilfärd västerut. Här finns ett klassiskt casino, designerbutiker, hästpolobanor och en centralt belägen familjevänlig
strand att sola på.

Är du hellre ute efter en storslagen naturupplevelse rekommenderas kalkklipporna vid
Latitud: 49.419617
Étretat cirka 45 minuter norr om Honfleur. Här
der vars historia sträcker sig så långt bak i
Longitud: 0.233282
hänförs du av utsikten över engelska kanalen,
tiden som 1500-talet, ligger caféer,
Från:
och de vita kalkbranternas skönhet under det
restauranger och gallerier tätt. Pinfärska
→ Stockholm: 1959 km
böljande gräsbeklädda landskapet.
skaldjur och nyfångad fisk dominerar själv→ Göteborg: 1622 km
Trots att vädret i Honfleur och dess historiska
klart menyerna, men här finns även möra
→ Malmö: 1361 km
omgivningar generellt är milt kan sommaren
biffar smaksatta med vitlök och persilja samt
Närliggande camping:
vara väl så behaglig med temperaturer mellan
lamm, kyckling och kanin. Dryckerna som
Camping La Briquerie
20 och 25 grader. Dock kan det vara en god
gäller är cider och calvados som produceras
idé att packa med ett paraply eller en regntålig
på de många äppelodlingarna i det vackra
jacka, då nederbörd inte gör sig främmande. Betänk dock att
Normandiska landskapet. Till Honfleur åker man för att
nederbörden möjliggör gröna omgivningar och fantastiska
uppleva genuint franskt mys, god mat och vackra omgivningar.
naturråvaror som garanterat tas till vara på det bästa vis.
Resmålet passar såväl en romantisk helg som för ett uppskattat stopp på familjesemestern.
Runt hamnen i Honfleur, i vackra byggna-

Honfleur

Från:
→ Stockholm: 270 km
→ Göteborg: 360 km
→ Malmö: 600 km
Närliggande camping:
→ Lindesnäs camping
→ Tillkotthedens camping
 essutom finns det gott om naturliga
→D
campingställen

SMULTRONSTÄLLEN
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Kamelridning på Orust
Du behöver inte resa till en avlägsen, sandig
öken för att testa på kamelridning. Det räcker att styra husvagnen till västkusten och Sveriges sjunde största ö – Orust.
Exotiskt inom Sverige

Katharina Ångström Isacsson, Sverigemästare i mathantverk och en av grundarna till Äppelfabriken

Äppelfabriken – en smakupplevelse utanför storstan
På Färingsö i Mälaren, granne med Lovön där Drottningholms slott
ligger, hittar du Äppelfabriken. Här kan du avnjuta mathantverk från den mångfaldiga Sverigemästaren Katharina samtidigt som du väntar på att din alldeles
Emma Birgersson
Äppelfabriken
egna äppelmust ska bli färdig.

MER ATT GÖRA
PÅ FÄRINGSÖ:
n Spela golf på Troxhammar
Golfklubb.

n Besöka Svartsjö Slott.
n Det finns flera badplatser
runt om ön.

Mathantverk

K

atharina och Lars öppnade Äppelfabriken i sin trädgård 2006 och verksamheten har vuxit till en populär
avstickare utanför Stockholms tullar. Idag kommer
besökare från hela Sverige hit och närheten till Drottningholms
slott har gjort att självaste kungen och drottningen besökt
gården och mustat äpplen från slottsträdgården.

På gården finns bland annat ett kafé som serverar en enkla-

re lunchtallrik och bakverk från Äppelfabrikens kakverkstad,
där både utveckling av nya bakverk sker och säsongsinspirerade variationer skapas. Nytt för i år är egentillverkad glass.
Många av råvarorna som används kommer från den egna trädgården eller är närproducerade. Lunch och fika kan avnjutas
i ett av flera krypin som växthuset, lusthuset eller pergolan.
Sittplatser finns även i trädgården som av slottsträdgårdsmästaren Hasse Wester beskrivits som så nära paradiset man kan
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komma. Lyckas du inte pricka in en solig sommardag finns
det även en varm brasa att slå sig ned framför i timmerhuset.
Efter fikan kan du besöka gårdsbutiken där allt som säljs
har tillverkats på plats. Här finns goda möjligheter att samla
på sig ett lager av marmelader, saft, mos och chutneys. Om
du besöker Äppelfabriken i augusti och framåt hösten kan du
även ta med dig egna äpplen som mustas direkt och tappas på
bag in box. Sedan kan de avnjutas i minst ett år till! Den som
inte får nog av Äppelfabriken och sötsakerna kan köpa med
sig deras prisbelönta kokbok hem. Parkering för husbilar och
bil med husvagn finns vid Hilleshög kyrka vilket ger en 700
meters promenad genom det vackra kulturlandskapet.

På Äppelfabrikens hemsida går det att boka tid till

musteriet som öppnar i augusti samt läsa äppeltips eller hitta
en frågesport att göra på resan dit.

Äppelfabriken
Latitud: 59.383808
Longitud: 17.715205
Med bil från
Brommaplan: Kör ut mot
Ekerö förbi Drottningholms
slott. Vid rondellen före
Tappströmsbron tar du höger
mot Färentuna. Efter cirka 14
minuter är det skyltat höger
mot Äppelfabriken. Efter
ytterligare 1 km är det skyltat
höger på Viksundavägen mot
Äppelfabriken.
Från:
→ Stockholm: 34 km
→ Göteborg: 500 km
→ Malmö: 639 km
Närliggande camping:
Ängby Camping
appelfabriken
Äppelfabrikens vänner

Kajsa Karlsson

Anna Andersson

P

å Myckleby Nedergård träffar du
bland annat Max, Ivan, Öland, Fatima,
Bianca, Lotta, Tabon, Anton – ett gäng
glada kameler som hela familjen kan skumpa
omkring på i en halvtimme. Är du inte modig
nog att hoppa upp på den höga kamelryggen
finns det dromedarer, getter, alpackor, lamadjur och emuer att titta på på gården.

I det lilla samhället Myckleby på Orust

finns det gott om hästar och kor. Det var
också en av anledningarna till att bonden
Göran Andersson och hans sambo Helena
Helgesson för ungefär sju år sedan valde att
satsa på något annat, nämligen kameler och
dromedarer. Det var inte enkelt att få tag på
djuren från början men till slut hittade de sina
första kameler på Öland, via Cirkus Maximum. Idag finns det ungefär tio kameler på
gården.

Kamelridningen har under åren etablerats och blivit en populär aktivitet. Många
besöker gården för att fira födelsedagar,
möhippor eller andra glada events. Även

familjer besöker Myckleby Nedergård för att
prova på en annorlunda upplevelse. Under en
halvtimmes ritt hyr man upp till fem kameler,
eller om man hellre föredrar dromedaren
Ahmed, för ungefär 800 kronor. Sällskap kan
själva plocka med sig egen mat och kombinera ridturen med en picknick eller grillning
på gårdens mysiga rastplats.

Myckleby Nedergård
Latitud: 58.2113
Longitud: 11.7373
Med bil från Göteborg: Kör ut på
Lundbyleden E6.21 från Götaälvbron,
Hjalmar Brantingsgatan och Avfart
Brantings-Motet. Följ Kungälvsleden och
Nordreälvsbron mot 90 Stora Högamotet/
väg 160. Ta avfart 90-Stora Högamotet från
Nordreälvsbron. Fortsätt på väg 160 mot
målet.
Från:
→ Stockholm: 540 km
→ Göteborg: 75 km
→ Malmö: 343 km
Närliggande camping:
Stocken Camping

SMULTRONSTÄLLEN
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Kurt behöver
utrymme för
sina intressen
Motorcykeln ska ibland
med på resan. Precis som design,
teknik och bekvämlighet.
– Morelo är helt enkelt snäppet vassare
än alla andra, säger Kurt Johansson
från Örebro i Närke.
Premiumhusbil

R

idhästar, brukshundar, veteranpärlor, en passion för
Harley Davidson och egen företagare i transportbranschen.
Man kan utan överdrift konstatera att fordon har varit och
fortsatt är en viktig ingrediens i Kurt Johanssons liv och
leverne.
På senare år har ett annat ekipage tagit allt större plats.
– Jag är 63 år och har börjat trappa ner lite på mitt yrkesliv.
Jag är en nyfiken och småbarnslig person som tycker om att
hålla mig i trim. Och jag är väldigt förtjust i allt det en väl
utrustad husbil har att erbjuda i form av frihet och egna val.
Vill jag ha med min HD, så tar jag med den. Vill jag koppla
till en kärra och få med veteranbilen, så blir det så. Kalla
det gärna bekvämlighet, men fakta är att man får med allt
som önskas. Man äter när och där man vill. Start och stopp
bestämmer man också själv.

STOR & LITEN
Samma kärlek till en speciell frihet.
Olika behov av storlek.
Möt Kurt Johansson med sin läckra husbil Morelo
Empire Liner och Marianne Lord, som föredrar den
smäckra husvagnen Weinsberg CaraOne 390.
Ulf Jörnvik
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Kurt har nyligen beställt sin andra Morelo, den här gången
en Empire Liner.
– Jag har även haft andra husbilar tidigare. 2012 köpte jag
dock en Morelo och sedan dess finns det inget annat som
gäller. Det finns helt enkelt ingen annan som matchar den
tyska designen och tekniken. Inte heller ifråga om service och
eftermarknad.
Säsongen är igång sedan ett par månader och pågår ända
fram till oktober.
– Vad det blir i år? Förmodligen Öland. Det är utan tvekan
nummer 1 i Sverige. Kanske blir det även ett besök i Kiruna,
där jag har mina rötter. Vi är där då och då även om det är
långt och brukar ta ett par dagar. Tyskland är ett annat resmål
vi uppskattar. Rent, vackert och med en suverän infrastruktur.

Tommy Holl

STOR & LITEN
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Marianne
valde efter
detaljerna
Norge är inte lika populärt för paret Johansson.

– Åtminstone inte den södra delen. Det är bara tunnlar
överallt och ger inte utrymme för att bara stanna till, vilket
är en betydande anledning till min förtjusning över att ta sig
fram med en husbil.
En annan är den naturliga gemenskap som med automatik
uppstår då likasinnade träffas på någon rastplats, parkeringsficka eller något annat utvalt resmål.
– Man samlas med automatik kring ett gemensamt intresse.
Du träffar likasinnade människor, varav en del blir återkommande vänner. Jag har träffat väldigt mycket folk som valt att
exempelvis lämna sitt båtliv och istället ägna sin fritid och sin
semester i en husbil. En stockholmare påpekade att han efter
25 år på sjön kunde hela kusten och inte såg någon tjusning i
det längre.

Som så många andra har Kurt en dröm och en plan inför
framtiden. Tillsammans med hustrun lockar södra Europa
under vinterhalvåret. Portugal, Spanien, Italien, Frankrike,
Tyskland.
– Det ska bli av. Jag har aldrig varit speciellt förtjust i att
sitta i ett flygplan i tio-tolv timmar för att komma dit jag ska.
Dessutom ska ju faktiskt en motorcykel, design, teknik och
inte minst en hel del bekvämlighet få plats i bagaget.
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Barnen blev större. Och behovet av semesteryta mindre.
– Vår nyinköpta CaraOne 390 passar vårt behov helt perfekt, säger
Marianne Lord från Lerdala.
Lagom stort!

D

en kallas ”Guldbyn” och ligger norr om Skövde. I
Lerdala – varifrån den olympiska världsmästaren på
skidor, Marcus Hellner, kommer – bor Marianne och
Gunnar Lord, båda rektorer i olika skolor på Västgötaslätten.
De har varit innehavare av husvagn sedan 80-talet. Däremot
har storleken skiftat utifrån omfattningen på familj.
I dag är de fyra barnen utflugna och paret Lord har hittat en
modell i CaraOne 390, som är anpassad för två.
– Betydligt mindre än tidigare vagnar vi haft, men utan
tvekan den finaste. Det finns både stora och små saker som
gör oss mer än nöjda, säger Marianne.
Där finns funktionella detaljer som golvvärme, pentry,
sittgrupp och tilltagna förvaringsutrymmen.
– Vilket är viktigt. Men storleken och smidigheten betyder
minst lika mycket. Bara det faktum att man kan skjuta den för
hand vid exempelvis en parkering ska absolut inte underskattas.

De som försökt vet att det inte är helt enkelt att backa med en
husvagn på släp.
Som så många andra med sommarboendet på hjul uppskattar
Marianne och Gunnar det vårt land har att erbjuda under ljusa
månader.
– Vi håller oss gärna i Sverige. Falsterbo i Skåne, med
dess stränder, är min pärla och favorit. Småland är ett annat
landskap vi trivs väldigt bra med. Visst har även vi varit iväg
längre bort, som exempelvis Frankrike och Tyskland, men det
innebär också en ganska lång resa. Vi vill i första hand bara
njuta av den frihet det innebär att ge sig iväg med vagnen,
hitta en uppställningsplats och bara vara. Laga den mat vi är
sugna på, stanna där vi vill. Helt enkelt utnyttja ett väldigt bra
sätt att semestra på.
Och förstås att njuta av de där viktiga detaljerna.

STOR & LITEN
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Tips från proffsen
Runt om i landet finns våra härliga återförsäljare. De är hejare på husvagnar och husbilar men vet såklart också mycket om vad som händer på deras
orter i sommar. Här delar några av dem med sig av sina tips. Den som reser i
Sverige i sommar har mycket att hitta här, både när det kommer till aktiviteter,
restaurangtips och vackra platser att besöka!

Vi finns där du vill...

UPPLEV HISTORIA I SKÄRGÅRDSMILJÖ MED BW FRITID

Våra återförsäljare
Ljungskile

Örkelljunga

Återförsäljarna

Skövde

BENGTS

Umeå

Arboga

Fritsla

UPPSALABORNAS RIVIERA
MED KNIVSTA MOTOR

Emma Andreasson

BADA MED INTERBOAT
På Lost City i Gustavsvik finns mer än bara bassänger – här
väntar ett riktigt vattenäventyr. Här finns vågmaskin, klättervägg
och några av Sveriges längsta vattenrutschbanor. Allt i en spännande miljö med mystiska ruiner och vilda forsar. För den som
föredrar att varva ner, basta och bada bubbelpool finns också
relaxavdelning.

PINFÄRSKA MUSSLOR MED
BACKAMO HUSVAGNSCENTER
Som namnet antyder är det musslan som står i center på
Musselbaren i Ljungskile. Här har du en härlig restaurang med
idén att skapa en bohuslänsk gourmetupplevelse. Utöver själva
restaurangen finns närodlade produkter, musslor och tillbehör till
försäljning.

KÄKA KÖTT MED SEHAMMARS

FIKA MED LÖDDE HUSVAGNAR

Mitt på Larmtorget på mysiga Kvarnholmen ligger Kalmar kött &
bar. Restaurangen serverar stans godaste kötträtter, överlägsna
desserter och fantastiska drinkar. Menyn anpassas efter säsong
och fokus ligger på lokala råvaror.

Bland butikerna på Mårtensgatan i Kävlinge ligger Café M. I
disken finns flera sorters mackor och fika att avnjuta tillsammans
med en god kopp kaffe. Lokalen är inredd på ett gammaldags
och hemtrevligt sätt med många möbler köpta på loppis. Lite av
en nostalgitripp till svunna tider alltså!

ROA DIG MED CITY BIL & HUSVAGN
En given göteborgsklassiker är såklart Liseberg! Här finns något
för alla, oavsett om du vill åka så mycket som möjligt, ta en dans
på polketten, se artister uppträda på Stora Scenen eller äta
sockervadd.

ÅK PÅ KRYSSNING MED HUSBILSLANDET
I Kristinehamn finns en nutida bojort, den skeppstyp som finns
avbildad i stadens stadsvapen. Under sommaren arrangeras
flertalet kryssningar med olika teman och det går även att äta
3-rätters middag på fartyget. Bland barnen står piratturen högt i
kurs.

FISKA MED BENGT I ÖRKELLJUNGA
Runt Örkelljunga finns många sjöar. En av dem är Hjälmsjön där
du kan hyra kanot och paddla på det blanka vattnet. Badplatsen
Mammas vik har toalett, brygga och grillplats och är tillgänglighetsanpassad. I sjön finns också flertalet fiskarter och fritidsfiskaren
kan ägna sig åt spinn, flugfiske och mete.

TESTA TACOSCHNITZEL MED CODAT
I den gamla tågstationen i Kinna serveras fantastiska wienerschnitzlar i alla dess former. Restaurangen drivs av en kvinna vars
pappa är österrikare och här finns både traditionell schnitzel och
nytänkande varianter som tacokryddad schnitzel, schnitzel-wrap
eller schnitzel till sallad.

Norrköping

Sollebrunn

Brunflo

Enköping

Kristinehamn

Luleå

Valbo

Uppsala

Kristianstad

Örebro

Kristinehamn

Lindome

Knivsta

Smedjebacken

Löddeköpinge

Gräfsnäs slottspark är otroligt fin stora delar av året och
under sommaren hålls många evenemang. Under
sommarhalvåret kör Anten-Gräfsnäs Järnväg tur och retur
mellan Anten och Gräfsnäs med ånglok och vagnar ifrån
slutet av 1800-talet. I parken finns ett medeltida slott som
uppfördes på 1500-talet, ett barnvänligt bad med bryggor,
en fin restaurang och kiosk. Möjlighet finns att fricampa,
antingen på en grus- eller gräsplan.

AKTIV RESA MED
FRITIDSPRODUKTER
Åre är lika levande på sommaren som på vintern och den
aktiva har mycket att hämta. Här finns downhill cykling,
forsränning, bergsklättring, ziplining, paddling, vandring,
kiting, skärmflygning och underbar natur. Andra tips är
att ta kabinbanan upp på Åreskutan för utsikten och topof-the world känslan, eller bada och basta på Holiday.

HEMBYGDSGÅRD MED
LW HUSVAGNAR
Hisings Kärra

Tomelilla

Bandhagen

Timrå

Kalmar

CYKLA DRESSIN MED RIPS
Österlen har många smultronställen, ett av dem är Fyledalen som
är känt för sin vackra naturupplevelse, djur och sällsynta fåglar.
Det är populärt att cykla dressin från Tomelilla till Fyledalen på
de gamla järnvägsspåren som finns kvar. Turen är 18 km och tar
ungefär två timmar tur och retur. På vägen finns både rastplatser
och en kiosk där du kan stanna för en fika.

Öregrund är en pittoresk liten stad som under sommaren
lever upp med krogar, caféer och små butiker. Härifrån är
det lätt att ta sig till Gräsö där det finns många restauranger och bra uteliv. På Gräsö kan du även vandra,
cykla och bada från någon av alla badklippor.

ÅK ÅNGLOK MED FRI-BO

GÅ PÅ FESTIVAL MED BENGTS HUSVAGNAR
Varje år hålls Matfestivalen i Skövde Centrum och i år är det den
25–26 augusti som gäller. Utöver välsmakande mat av lokalproducerade råvaror och god dryck finns ett program med
aktiviteter och en scen med underhållning.

Norrbyskär är en ögrupp i Västerbottens skärgård. Här
finns spår från tiden då Sverige var stora på timmerflottning och samhället hade en blomstrande sågverksindustri. Idag finns pråmvrak och andra kulturspår kvar, i
ångmaskinhuset drivs ett museum och den gamla skolan
är en lägergård. Barn kan leka på Lilla Norrbyskär där en
historisk miljö återskapats.

I Fagersta finns Västanfors-Fagersta Hembygdsgård, en
fin plats som är väl värd ett besök. Gården är öppen året
om och här finns hembakad fika på Kaffestugan, utställningar och guidade visningar. Alldeles intill Strömsholms
kanal finns sommaröppna Hamnkrogen med mat, dryck
och musik som ljuder över vattnet.

» Fler restips hittar du i vår blogg på
www.vaknadärduvill.se «
För kontaktuppgifter se www.bergholm.com/aterforsaljare
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WEINSBERG VIL AR PÅ BEGREPPEN ENKELT, KLOKT OCH SMART

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.
Enkla men smarta koncept. Med Weinsberg får man helt
klart för sig att camping är och ska vara kul!

We ins be rg Cara

One 48 0 EU

We ins be rg Cara
Two 45 0 FU

Weinsberg CaraTwo 450 FU

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

WEINSBERG VIL AR PÅ BEGREPPEN ENKELT, KLOKT OCH SMART

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.

We ins be rg Cara

Loft 65 0 MF

We ins be rg Cara

Weinsberg CaraCompact Pepper Edition

Comp ac t 60 0 MG

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

Bakom kulisserna i tältfabriken

HETASTE SOMMARSTADEN
En del kallar den landets
framsida. Andra bara ”lillebror”. De flesta säger dock
Göteborg.
Här händer det 2017.
Kolla in vad staden erbjuder
i sommar.

Vi fick äran att besöka vår leverantör Inacas fabrik i Barcelona för att
se hur det går till när ett förtält tillverkas. Efter 40 år i branschen har Inaca en stor
förståelse för betydelsen av att ha ett bra förtält på campingsemestern. Vi fick
följa processen hela vägen från att tältduken klipptes från rullarna till att tältet var
klart att förpackas i sin kartong.
Tältexperterna

Emma Andreasson

Hanna Fräjdin och Inaca

V

arje dag tillverkas mellan 25 och 40 tält av de 62
personer som arbetar i fabriken. Tillverkningskedjan
består av flera steg, och ju längre erfarenhet de som
arbetar har, desto längre upp i kedjan kommer de. Som ny i
fabriken arbetar man med ennålssömnad, vilket är det mest
grundläggande steget för att komma igång med en industriell
symaskin. Med tiden de anställda samlar mer erfarenhet får
de ta sig an mer avancerade uppgifter, vilket i slutet av kedjan
innebär att sy blixtlås och montera ihop de olika delarna. Den
svåraste uppgiften, som kräver mest erfarenhet, är att montera
ihop taket och väggarna.

Varje tält har ett unikt serienummer och all information
sparas i en databas. Det innebär att det går att söka upp varje
produkt om något skulle behöva repareras eller bytas ut.
Kanske behöver tältet en ny sidovägg, och då går det enkelt
att hitta både mått och årsmodell för att kunna tillverka den
del som behövs.
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PÅ BESÖK I TÄLTFABRIKEN

Den 21 – 27 augusti
2017 blir det en stor hästfest
i hela Göteborg. Under en
spännande och händelserik
vecka kommer FEI Europamästerskapen i Ridsport att
förvandla hela staden till en
enda stor arena med aktiviteter och tävlingar på Ullevi,
Heden och i Slottsskogen.
EM i GBG

Jan-Olof Ekelund

E

Det blev snabbt tydligt att stor vikt läggs vid att kvalitets-

säkra tillverkningen för att säkerställa att tälten som lämnar
fabriken håller hög standard. Varje tält som tillverkas monteras
upp och synas i sömmarna – bokstavligt talat. Alla sömmar
och blixtlås kontrolleras, och om ett fel upptäcks åtgärdas det
direkt i fabriken.

Hästar, hinder
– och husbilar

Förtältet Atmosphere 340 från Inaca är
uppblåsbart och väger bara 20 kg.

EM i ridsport

tt spännande evenemang i en utav
Sveriges mest eventvänliga städer.
Europamästerskapet genomförs
vartannat år och samlar ungefär 300 av
Europas bästa ryttare och kuskar som
gör upp om medaljerna i hoppning,
dressyr, körning fyrspann och paradressyr. Förutom tävlande från ett trettiotal
länder medverkar runt 600 hästar, 4 000
ackrediterade journalister och 700
volontärer. Vid sidan av den stora
publiken på plats beräknas 70 miljoner

att följa mästerskapen på tv. I samtliga
grenar koras både individuella mästare
och vinnande nationer.
Göteborg erbjuder även en mängd
andra upplevelser och sevärdheter –
förutom EM i ridsport. Ta en promenad
i Botaniska trädgården, strosa runt på
den krogtäta gatan Avenyn, ta en färja
till Evert Taubes barndomshem ute
på Vinga, besök nöjesfältet Liseberg,
eller bara ta friheten att stanna till vid
en utav Göteborgs flertalet idylliska

badplatser längst med västkusten.

Majoriteten av Göteborgs hotell

väntas vara fullbokade under EM i ridsport, så att ta husbilen eller husvagnen
hit är ett hett tips. För utöver stadens
många fina hotell erbjuder Göteborg
även flertalet utmärkta campingar att bo
på under vistelsen.
Husbilen har aldrig varit mer läglig
under semestern!

HETASTE SOMMARSTADEN
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De sex grenarna som
utgör NM i Timbersports:

Trädatleter
i citymiljö
Nordiska mästerskapen i STIHL Timbersports avgörs på Kungstorget i centrala Göteborg
helgen den 24–26 augusti. Landslagen från Sverige,
Norge och Danmark kommer att finnas på plats.
Timbersports

Jan-Olof Ekelund

Stihl

M

en vad är Timbersports för
sport egentligen?
Samtliga grenar man tävlar
i handlar om att hugga, såga eller klyva
itu ett träd på kortast möjliga tid.

Intresset för sporten inom atletisk

trädfällning, som kräver en enorm
styrka, teknik och mod, har börjat ta fart
i många länder. Från extremsportens
begynnelse – med några enstaka utövare
i ursprungsländerna USA, Kanada och
Nya Zeeland – till idag, då Timbersports
blivit en internationell tävlingsserie med
flertalet utövare världen över, är utvecklingen otrolig.
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I år är det svenska landslaget favorittippade inför NM, efter en imponerade
insats i VM i tyska Stuttgart under
fjolåret. Även det norska landslaget har
höga ambitioner och vill ta hem NMtiteln i årets mästerskap. Framförallt
för att Norge är värdnationen för VM i
Lillehammer senare i år. Det kan alltså
komma att bli en riktig rysare mellan
”storebror” och ”lillebror” i finalen, om
inte danskarna överraskar.
Lag i rookieklassen, upp till 25 år,
finns också på plats och tävlar i ett
speciellt mästerskap. Favoriten i det
svenska rookielaget är Ferry Svan, son
till skid- och tv-profilen Gunde Svan.

Underhand Chop: Simulerar uppdelningen av ett redan fällt träd. Den
tävlande står på en 32 cm tjock stock
som ska bearbetas med en yxa från
båda sidorna tills den klyvs.
Världsrekordet: 12,39 sek.
Svenska rekordet: 21,33 sek.
Stock Saw: En motorsåg används för
att två träskivor ska sågas med ett skär
nedåt och ett uppåt inom ett förmarkerat
område på 10 cm. Om skivorna inte är
hela eller markeringslinjen överträds
diskas atleten.
Världsrekordet: 9,95 sek.
Svenska rekordet: 10,77 sek.
Standing Block Chop: Simulerar
fällningen av ett träd med yxa. Den upprättstående stocken med en diameter
på 30 cm ska fällas med slag från båda
sidor.
Världsrekordet: 12,33 sek.
Svenska rekordet: 22,57 sek.
Single Buck: Genomförs med en två
meter lång handsåg. En träskiva sågas
av från en vågrätt placerad stock på 46
cm i diameter. För att sågen inte ska
fastna minskas friktionen med hjälp av
en olja som sprejas på under tävlingsmomentet.
Världsrekordet: 9,40 sek.
Svenska rekordet: 13,04 sek.
Hot Saw: Är det andra momentet där
motorsåg används. En stock med en
diameter på 46 cm ska sågas upp så
snabbt som möjligt i tre träskivor inom
en markering på 15 cm. Motorsågen får
ha max 80 hk, väger ca 27 kg och har
en kedjehastighet på 250 km/h.
Världsrekordet: 5,20 sek.
Svenska rekordet: 6,47 sek.
Springboard: Är kanske den mest
spektakulära grenen. Genom att ge
plats för två stegbrädor ska atleten på
den översta brädan och ca två meter
över marken hugga av ett träblock med
27 cm i diameter. Springboard kallas
också kungagrenen eftersom det inte
bara handlar om teknik och kraft utan
också om balans och mod.

Heden – världens mötesplats
Cupschemat 2017
Partille Cup 2017
När: 3-8 juli.
Var: Heden, mitt i Göteborg,
är center och evenemangsområde. Även på Kviberg
finns ett stort antal av de totalt
60 planer som används under
veckan.
Invigningsceremoni:
Scandinavium, 4 juli. Musik,
dans och fest väntar deltagarna i en sprakande show som
inte minst är oerhört uppskattad av deltagarna i cupen.
Gothia Cup 2017
När: 16–22 juli.
Var: Matcherna avgörs på
merparten av fotbollsplanerna
i och kring Göteborg. Heden,
i centrala stan, är hjärtat i
turneringen, men även det
gamla regementsområdet på
Kviberg i nordöstra Göteborg
är ett stort center.
Invigningsceremoni:
Ullevi, 17 juli. Över 50 000 på
plats. Många som varit med
håller upplevelsen som större
och häftigare än då de olympiska spelen invigs.

Världens största ungdomsturnering i handboll.
Världens största ungdomsturnering i fotboll.
Under två veckor i juli varje år kokar Göteborg.
Ulf Jörnvik
Fredrik Aremyr
Så även 2017.
Cupstaden

D

en som befinner sig på västkusten
och i landets näst största stad under
sommarmånaden juli kan knappast
ha undgått att notera vad som händer.
Det är ungdomar på gator och torg, det är
ungdomar på spårvagnar och bussar, det är
ungdomar överallt.
Så blir det när två av de största idrotterna
bjuder in tjejer och killar från hela världen.
Handbollsturneringen Partille Cup, som
inleder en intensiv cupmånad, har spelats
sedan 1970 och drivs av IK Sävehof.
Antalet deltagare överstiger numera 20 000,
som kommer från drygt 50 olika länder.
– Det blir faktiskt nytt deltagarrekord
den här sommaren med 1130 lag. Det mest
långväga vi haft genom åren var ett lag från
Cook Islands. Vi är genom åren representerade av 98 nationer från alla världsdelar,
säger Stefan Albrechtson, som är klubbdi-

rektör i arrangerande Sävehof och fortsätter:
– I första hand ska Partille Cup vara den
stora integrationsplatsen. Sedan finns det en
del som är till för att utveckla handbollen i
världen. Vi har även plats för elitdelen i vår
turnering. Man kan säga att vi finns till av
flera olika anledningar.

Gothia Cup har arrangerats sedan 1975
och lockar varje år kring 1700 deltagande
lag som representerar hela världen.
Det spelas 4 500 matcher.
Det är mycket segerglädje.
Det är en och annan förlorande tår.
Men framförallt är det en atmosfär som är
helt unik där pojkar, flickor, föräldrar, ledare
och supportrar från hela världen samlas och
sätter en fantastisk prägel på Göteborg och
där mötesplatsen, oavsett ursprung eller
religion, alltid står i centrum.

HETASTE SOMMARSTADEN
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... och här är fler tips på
En vacker kväll
genom sommarsverige

Sportbilsdagen
→ När: 19 – 20 augusti
→V
 ar: Västervik, Småland

→ När: 6 juli – 19 augusti
→V
 ar: Hela landet

Per Gessle och turné kan inte
betyda något annat än sommar.
Upplev turnén En vacker kväll
på någon av de 18 stoppen från
Malmö till Piteå.

väg i Semestersverige
Hit kommer besökare i alla
åldrar, den bilintresserade såväl
som den vanliga familjen. Årets
tema är amerikanska sportbilar och
tar du en sväng förbi kan du få se
en blandning av klassiska sportbilar, nya sportbilar, originalbilar
och ombyggda tävlingsbilar.

Hallifornia
→ När: 20 – 22 juli
→ Var: Varberg, Halland

Umeå Live

Under tre dagar arrangeras en
sommarfest för att främja kustkulturen i Varberg. Ungefär 40 000
besökare i alla åldrar samlas för
dans, yoga, musik, framföranden,
konst och olika sporter. De flesta
av aktiviteterna är gratis men vissa
områden kan besökarna betala för
att ta del av.

→ När: 30 juni – 4 augusti
→ Var: Umeå, Västerbotten

The Music Run

Foto: hallifornia.se

→ När: 16 – 20 augusti
→V
 ar: Göteborg, Västergötland

En folkfest med 1,5 miljoner
besökare och över 1000 programpunkter. Varje år arrangeras festen
runt ett tema och det finns något för
alla åldrar, kulturer och intressen.
Kalaset är gratis och har tidigare
gästats av artister som Miriam
Bryant, Timbuktu & Damn och den
libanesiska världsstjärnan Najwa
Karam som drog hela 35 000
åskådare.

En öppen fest som arrangeras
under fem dagar. Den som vill får
vara med och fylla programmet
och tidigare år har bland andra
Loreen och Brolle deltagit. I år fyller
evenemanget tre år och arrangeras
30 juni, 12 juli, 19 juli, 26 juli, och
4 augusti. Sommarfesten lockar
besökare i alla åldrar och är gratis.

→ När: 26 augusti
→V
 ar: Stockholm, Södermanland/Uppland

Göteborgs Kulturkalas

Foto: wikipedia.se

Foto: wikipedia.se

En löpfest på fem kilometer med
fem interaktiva zoner som innehåller olika musikteman. Du är själv
med och bestämmer via en app
vilken musik som ska spelas.
Kvällen fortsätter efter loppet med
en rad internationella och kända
DJs. I sommar är första gången
loppet arrangeras i Sverige.
Foto: http://www.themusicrun.com

Hälsinge Marknad
i Glada Hudik
→ När: 8 – 10 september
→V
 ar: Hudiksvall, Hälsingland

Smaka på god mat och besök
de ungefär 400 knallarna på
denna årliga folkfest med uppemot
60 000 besökare. Självklart finns
även ett tivoli på plats!
Foto: hudikmarknad.se

Folkracefestivalen
→ När: 19 – 20 augusti
→V
 ar: Piteå, Norrbotten

En tvådagarstävling på Piteå
Motorstadion. Här får du se specialbyggda tävlingsbilar slåss om
bucklan i snabba och intensiva heat
med närkontakt. Bilarna är till salu
efter tävlingarna till ett fast pris på
6 500kr.

Barnens Hinderbana

Junior Cup

Dansbandsveckan

Medeltidsveckan

Åk skidor mitt i sommaren

Båstad Tennis Junior SM

→ När: 5 augusti
→ Var: Kalmar, Småland

→ När: 4 – 7 juli
→ Var: Marstrand, Bohuslän

→ När: 4 – 13 augusti
→V
 ar: Båstad, Skåne

→ När: 16 – 21 juli
→V
 ar: Malung, Dalarna

→ När: 6 – 13 augusti
→V
 ar: Hela Gotland

→ När: Från maj och hela sommaren
→V
 ar: Skellefteå, Västerbotten

Populära Barnens Hinderbana
är tillbaka och besöker bland
annat Kalmar. Här får barn i
åldrarna 7–13 år ta sig genom en
1,5 km hinderbana för att på slutet
utmana gladiatorerna i gatloppet.
Priset är 340 kr per barn.

Slå dig ner vid vattenkanten på
Marstrand och se när ungdomar
från klubbar runt om i landet tävlar
i segling. Eventet är mer än bara en
tävling och målet är att ungdomarna
ska få med sig nya kunskaper och
lära sig lagarbete.

Lockar närmare 50 000 besökare
till Malung. Upplev bland annat 82
dansband, sex dansbanor,
3 000 husvagnsekipage och träffa
besökare från bland annat Sverige,
Norge, Danmark, Finland och
Tyskland.

Eventet tar över Gotland en
vecka varje år och vi gör en tidsresa 1000 år tillbaka i tiden.
Välj bland 500 evenemang som
marknader, kyrkokonserter,
tornerspel, eldshower och
mycket, mycket mer.

Saknar du, barnen eller barnbarnen redan vintern? Besök
Vitbergets barnbacke och åk skidor
i soliga sommarsverige. Backen
täcks av en matta av plastsnö och
Skellefteås kommun lovar att detta
inte är ett aprilskämt.

Foto: svensksegling.se

Foto: dansbandsveckan.se

I början på augusti samlas
Sveriges juniorelit för att göra upp
om vem som blir svensk mästare
i ungdomstennis. Kanske får du
möjlighet att se nästa Björn Borg?

Foto: barnenshinderbana.se

Foto: flickr.com
Emma Birgersson
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Aktiva äventyr &

spontana åkturer

- Allt är möjligt med husbilen

D

en längre resan paret gör under sommarsemestern brukar planeras under vinterhalvåret och turen till Cinque
Terre var inget undantag.
– Alla dagar har något att erbjuda och vi vill ha en upplevelse vart vi än kommer. Då krävs vissa förberedelser även
om det såklart finns rum för anpassning när vi väl är iväg,
berättar Helena.
Men resorna planeras inte bara, de dokumenteras och delas
också. Arly fotograferar och skriver mycket, material som
sedan publiceras på parets hemsida.

4

Inspirationen till resan kom som flera gånger tidigare

Hundra resdagar.
Det har Arly och Helena Jakobsen
varje år i sin Knaus Sun I 900. Resorna
är en blandning av kortare utflykter,
besök hos vänner och flera veckor
långa upplevelser som planeras under
flera månader. För några somrar sedan
gick resan genom Europa till italienska
Cinque Terre, de fem byarna.
– Det var vår första riktigt stora resa i
Italien, berättar Helena.
Arly och Helena:

Emma Andreasson
Tommy Holl och www.arlyhelena.se

2

1

3

från en husbilstidning. Arly och Helena reste med ett annat
par och var iväg i fyra veckor. På väg mot målet gjordes stopp
i Danmark och Tyskland och väl i Italien stannade de bland
annat vid Gardasjön. Även om resrutten planerats noga valdes
campingplatserna lite på vinst och förlust.
– På en del campingar bara viftade de bort oss för att bilen
var så stor, minns Helena.
Till sist fick de plats på en camping som låg i terrass mot
sjön och Helena fick sitta på en pall och vakta medan Arly
checkade in och hämtade husbilen.
– Det var väldigt mycket husvagnar, bilar och förtält men
när det väl var klart var det fantastiskt! berättar Helena.
På väg vidare möttes de av en annan utmaning i form av
serpentinvägar.
– Ovanför de fem byarna gick en väg att åka på tills man
var framme vid rätt by och kunde köra ner. Det insåg vi lite
för sent och körde istället ner först och sedan vidare på insidan, säger Helena.
– Då pumpade adrenalinet i Helena men jag var lugn, ler
Arly, som var den som körde.
Väl framme i Cinque Terre utforskade de byarna, badade, åt
gott och umgicks med sitt resesällskap.
– Vandringslederna som går mellan byarna var mer eller
mindre lättpromenerade, men det var väldigt fint. Det var som
att se ner på en modelljärnväg, säger Arly.
Den kortaste leden går mellan Riomaggiore och Manarola
och kallas även kärleksstigen. Arly och Helena, som gillar
aktiva semestrar, promenerade mellan alla fem byar, men det
går också att ta sig fram med tåg eller båt.
– Byarna skiljde sig åt ganska mycket, en del var kuperade,
någon hade både hamn och sandstrand. Corniglia är den enda
av byarna som inte har någon kontakt med vattnet, berättar
Arly.

Att kunna resa på

5

sina egna villkor utan
att vara tvungna att
hitta ett hotell eller
en campingplats är en
stor fördel med husbil
tycker Arly och Helena.
– Vi kan komma och
åka som vi vill och slipper mycket stress. Det
finns ingen annan än vi
själva som styr var, när
och hur. Det är en stor
frihet!
I husbilen får de
enkelt med sig allt de
behöver, både för långa
resor, som den till Cinque Terre, och kortare turer. Det går
heller ingen nöd på dem om de inte hittar en camping; i husbilen finns allt för att sköta hygien och matlagning.
Även om sommarsemestern är den längsta som görs med
husbilen är det som sagt inte den enda. När vi träffar Arly och
Helena en fredag i mars har de samma morgon kommit hem
från en resa till Göteborg där de sett Galenskaparnas Macken
på Lorensbergsteatern.
– Vi tar alltid husbilen till evenemang eller när vi besöker

Semesterbilder: 1: Monterosso 2: Manarola 3: Riomaggiore 4: Vernazza 5: Cornigila
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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

SVERIGES STÖRSTA SOMMARTURNÉ
vänner. På så sätt har vi med allt och har vårt eget.
Och bilen fungerar som gäststuga när vi själva får
besök.

Huset på Tjörn som paret numera bor i året runt
byggdes först som en sommarstuga och de har
tidigare haft både husvagn och båt. Men det var först
med husbilen som resandet tog fart, både i Sverige
och i Europa. Första husbilen köptes för tolv år
sedan, och den Knaus de har idag är deras fjärde.
– Vi gick på Elmia varje år och blev mer och mer
sugna på en husbil. Det var inte så vanligt då, till
skillnad från idag när intresset fullkomligt exploderat, berättar Arly.

I HUSBILAR FRÅN

Och årets resa?
– Den går till Kroatien, genom Prag och med
flera smultronställen på vägen. Vi åker fyra sällskap
tillsammans och tar ostsidan ner och västsidan upp i
Tyskland. Den här gången har vi bokat i förväg eftersom det är ett väldigt populärt resmål, avslutar Arly.

En perfekt husbil med gott om plats. Det tvärställda
badrummet gör att sovrummet skiljs från resten av ytan.

ARLY OCH HELENAS
TIPS INFÖR FÖRSTA
RESAN I EUROPA
n Läs på innan – olika länder
har olika regler för körkort,
vägavgifter och laster.

n Tyskland är en bra förstadestination. Man måste

CHARLOTTE PERRELLI | ÖZZ NÛJEN | ANDREAS JOHNSON
ROBIN BENGTSSON | DAVID LINDGREN | WIKTORIA
BRUNO MITSOGIANNIS | TOMMY NILSSON | JESSICA ANDERSSON

inte åka på autobahn och
landet är bra anpassat för
campare med många camping- och ställplatser.

n Se till att GPS:en är uppdaterad och ha med en
vanlig karta också. Tänk på
att ställa in GPS:en på rätt
fordonstyp, annars är risken
att den leder fel.

Inte mycket för charter. Arly och Helena föredrar aktiva resor de kan planera själva.
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TURNEPLAN 2017
VÄNERSBORG, Arena Vänersborg 12 juli
RÄTTVIK, Dalhalla 14 juli
SOLLEFTEÅ, Risön 15 juli
UMEÅ, Hedlundadungen Nolia 16 juli
LANDSKRONA, Citadellet 20 juli
HALMSTAD, Örjans vall 21 juli

KARLSBORG, Göta Kanal 22 juli
VIMMERBY, Ceosvallen 23 juli
RONNEBY, Brunnsparken 28 juli
HOK, Hooks Herrgård 29 juli
LIDKÖPING, Läckö Slott 30 juli
SKURUP, Svaneholms Slott 3 aug
KRISTIANSTAD, Tivoliparken 4 aug
BORGHOLM, Idrottsplatsen 5 aug

WWW.DIGGILOO.COM

BÅSTAD, Tennisstadion 6 aug
NYKÖPING, Rosvalla 10 aug
MOTALA, Råssnäs 11 aug
STRÖMSHOLM, Strömsholms Slott 12 aug
BOLLNÄS, Långnäs 13 aug
KIL, Sannerudsvallen 18 aug
STOCKHOLM, Ulriksdals Slott 19 aug
KUNGSBACKA, Tjolöholms Slott 26 aug

VÄ GE N S OBE S T RIDDE KONUNG
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JUBILEUM – 25
ÅR I BRANSCHEN!
John Persson

N

är Bergholm grundades 1992 omfattade försäljningen
bara husvagnar från Knaus.
Nu har vi funnits 25 år i en bransch som onekligen
haft en spännande utveckling och som det är en förmån att få
verka i. Numera säljs husvagnar och husbilar från sju varumärken hos våra 26 återförsäljare runt om i landet.

Fyller 25 gör vi inte varje år så det ville vi såklart fira med
våra trogna återförsäljare, partners och leverantörer. Därför
fick årets kick-off en speciell avslutning i form av en uppskattad jubileumsfest. Kvällen inleddes med fördrink, följt av
femrätters med vinpaket för att därefter övergå i en fest som
pågick in på småtimmarna. Temat var färgglatt och stämningen självklart på topp.

Även fritidsfordonen intog Loka Brunn under ett
par dagar i februari.

Ägarna Patrik Jonsson och Lar
s Bergholm mottog många jub
ileumspresenter
under kvällen, här från Mauro
Degasperi från Knaus.

PALACE

HOME

LOFT

EMPIRE LINER

Jubileumsmiddagen var
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.
Läs mer på morelo.se

mycket uppskattad.

son från

Richard Gustavs
Dag, Johan och
enter.
Dags Husvagnsc
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Grundaren. Olle Bergholm startade verksamheten 1992.
Fyra år senare mottogs utmärkelsen Årets branschnyhet på Elmia.

En man som heter Olle…
Hösten 2016 bokades 176 enheter på Elmia Husvagn & Husbil.
– Det var annat första gången vi var med. Jag sålde inte en skruv på mässan,
Ulf Jörnvik
Tommy Holl
minns Olle Bergholm..
Succén

2017 firar Bergholm i Kristinehamn

25 år. Något som i början av februari
firades med en uppskattad fest tillsammans med 120-tal inbjudna gäster på
Loka Brunn.
Mannen bakom det som i dag är en av
landets största importörer av husvagnar
och husbilar – med återförsäljare från
Luleå i norr till Tomelilla i söder – är en
man som heter Olle.
Han är, i ärlighetens namn, inte
speciellt förtjust över att hamna i fokus
eller att bli omskriven. Att vara ensam i
värmlandsskogen, titta på då Färjestad
spelar ishockey eller att i lugn och ro
njuta av vyerna vid fjällstugan i Trysil
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är mer bekvämt.
Olle Bergholm försöker helt enkelt ta
vara på det fria liv han valde för sju år
sedan då han lämnade över sitt livsverk
till sonen, nuvarande vd:n Lars samt
försäljningschefen och delägaren Patrik
Jonsson.
– Klart jag är nyfiken och tittar in
på kontoret ibland. Däremot försöker
jag att inte lägga mig i alltför mycket.
Sedan finns jag tillhands med min erfarenhet, där jag varit med om både upp
och ner i den här branschen.
I slutet av 70-talet började Olle arbeta
för Cabby. Där blev han, undantaget
några år som mäklare, kvar till 1992.

Det var dags att stå på egna ben i en
bransch han kunde inifrån och ut.
– Jag hade väldigt goda kontakter och
ville ge det en chans.
I maj körde Olle igång. Ett par månader senare slog en tung finanskris till
med våldsam kraft. Den fasta växelkursen havererade, räntan chockhöjdes
under några dagar i september till 500
procent.
Vem vågade ens fundera på att
investera i ett fritidsfordon då?
– I princip ingen. Marknaden tvärdog.
Inför min första mässa på Elmia hade
jag räknat på att sälja för en halv miljon

kronor. Jag blev inte av med en skruv.
Med ekonomiskt stöd från tyska
Knaus kämpade nyföretagaren vidare.
– Jag fick en fast ersättning under ett
par års tid. Det var inga stora pengar,
men tillräckligt för att försörja familjen
på en superminibudget.
Den ekonomiska situationen vände.
Försäljningen ökade.
Affärerna tog fart.
Att utnyttja den frihet en husvagn
eller husbil innebär lockade allt fler.
Återförsäljarna fanns. Produkter och
finansiering likaså.
– Det jag saknade för att ha alla fyra
ben som optimerade verksamheten var
egentligen en verkstadsdel.
Lasse Weststrand, som är kvar på
Bergholm än i dag, hette lösningen.
– En kanonvärvning, nummer 1, den
bästa, säger Olle och kramar om sin
goda och lojala vän.
Kanonvärvningen är inte den enda
som trivs på Bergholm.
– Vad jag kan komma ihåg är det en
person som sagt upp sig under de här 25
åren. Det tycker jag är ett ganska gott
betyg på vår personalpolitik. Den goda
känslan och atmosfären är en av anledningarna till att vi lyckats. Våra återförsäljare är ofta etablerade familjeföretag
sedan länge och inte stora koncerner.
Det innebär att förhållningssättet blir
väldigt personligt och att den ständiga
dialogen är oerhört viktig.
Olle berättar om hur han ringde runt

Radarpar. Lasse Weststrand (till vänster) i verkstaden är en rekrytering
Olle Bergholm är mycket stolt över.
till handlare efter handlare efter varje
helg.
– Klart man var nyfiken på vad de
sålt, men den var också ett sätt att skapa
en tävlingskänsla. Jag var också noga
med att frekvent besöka leverantörerna i
Europa, att lära känna dem ännu bättre.
Ska jag nämna en tredje faktor som kom
högt på listan var det morgonfikat på
kontoret med de andra anställda.

Efter ett antal besök på huvudkontoret kan vi bara konstatera att det
arv Olle lämnade över lever vidare.
Det gäller att inte fara iväg alltför
mycket, utan stå kvar med fötterna i
den värmländska myllan.
– Man kan inte bara gasa hela tiden.
Likaså låta de som kan sin sak ägna sig
åt det. Jag bestämde mig exempelvis direkt för att överlämna bokföringen och
alla papper till professionella aktörer
istället för att lägga egen tid på det. Jag

insåg någonstans att det var bättre jag
sålde en husvagn den tid det skulle ta
mig att hålla på med ekonomin.

Naturligtvis har grundaren till en

av de största importörerna av husvagnar
och husbilar – med ett leende – noterat
den utveckling som framför allt de
senaste tio åren tagit rejäl fart.
– För en vanlig familj kretsar
stora delar av livet kring saker som
bil, boende och inte minst fritid. Det i
kombination med den status det innebär
att ha exempelvis en husbil ser jag som
en stor anledning.
Den ökade försäljningen genererar
naturligtvis även nya innovationer, allt
exklusivare detaljer, miljövänliga material, högre standard, helt enkelt.

Dock utesluter inte det att det finns
saker som var bättre förr. Hemma hos
Olle, som bor i en fantastisk miljö
precis intill Vänern, står en traktor av
märket Ferguson årgång 1950.
– Fick den av min morfar en gång i
tiden, Den är äldre än vad jag är men
fungerar som om den vore ny. Att ge sig
ut med den i skogen är bland det mest
rogivande jag vet.
Dessutom slipper han i dag fundera
på osålda skruvar på den stora mässan.
En man som heter Olle visar med hela
sitt kroppsspråk att han trivs väldigt bra
med livet.
En kär vän. Traktorn hemmavid får
av sin ägare den omsorg en 67-åring
som slitit hårt förtjänar.
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Det hände
också 1992
Det största som inträffade
för 25 år sedan var naturligtvis att
Bergholm startade upp sin verksamhet
i Kristinehamn.
Sedan hände det förstås en del
annat 1992…
Ulf Jörnvik
Bildbyrån
1992-2017

EN UNIONS FALL

31 december 1991 innebar den slutgiltiga upplösningen. Vi
vaknade på det nya året upp till en värld utan det Sovjetunionen som funnits sedan 1922.
Plötsligt fanns det 15 länder istället för en union.
Den nya ordningen föregicks av en julhelg där först Michail
Gorbatjov avgick och dagen efter följdes av att ledamöterna i
Sovjetunionens högsta sovjet lämnade sina poster, vilket innebar att unionen utan ledning i praktiken inte längre fanns kvar.
Några dagar senare var det ett faktum – och vi såg en annan
värld då det nya året ringdes in.

”LOKET” GÖR ENTRÉ

De har sedan starten för 25 år sedan genererat över 16 miljarder till det svenska föreningslivet.
Med Leif ”Loket” Olsson som populär programledare fick
idrottsklubbar, scoutrörelsen, pensionärsorganisationer och
många andra en guldgruva till inkomstkälla som kom att heta
Bingolotto.
Sedan starten har dessutom uppemot 1000 nya miljonärer
jublat över att just de valt rätt lott att inhandla. Och 6000
kunnat glida omkring i en nyvunnen bil.

EN NY SEMESTERFAVORIT

Svenskarna nöjer sig inte längre med Spanien, Grekland eller
Italien. Vi vill uppleva äventyr längre bort och i mer exotiska
miljöer.
Thailand är på väg att koppla ett grepp om allt fler blågula
semesterfirare och under året bokades över 100 000 resor till
kungadömet i Sydostasien.

TV-SERIEN REDERIET HAR PREMIÄR

Det är den längsta dramaserien som producerats i den svenska
TV-historien. Livet ombord på M/S Freja pågick i tio år, fram
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till 2002. Totalt producerades 30 000 manussidor, svenskt
rekord i sin genre.
Och hur ska vi kunna glömma skådisar och karaktärer som
Krister ”Björn Lindman” Henriksson, Mikael ”Ola Simonsson” Persbrandt, Johannes ”Joker” Brost, Suzanne ”Renate
Dahlén” Reuter, Bert–Åke ”Gustav Sjögren” Varg.

de största finanskriserna som vårt land varit med om. Bland
de hårdast drabbade var kommersiella fastigheter, där värdet
sjönk med två tredjedelar. Även villor och lägenheter tappade
mycket av sitt värde.
Först 1994 ansågs fastighetskrisen vara över.

DANMARK BLIR EUROPAMÄSTARE
I FOTBOLL

Efter 137 år var det dags att ta bort den lilla tioöringen, som
vid utgången av september 1992 upphörde att vara giltig som
betalningsmedel i vårt land. Myntet innehöll för övrigt 40
procent silver.
Samma år fick vi en tjugokronorssedel att använda. Den
pryddes av en av vår tids stora författare, Selma Lagerlöf
(1858–1940), och var giltig fram till sommaren 2016.

Spelarna hade egentligen gått på semester då nationen inte
kvalificerat sig till Europamästerskapet i Sverige. Då Jugoslavien var på väg att kollapsa med våldsamma och blodiga
konflikter uteslöts landet från turneringen och en sen
förfrågan gick till Danmark.
Som tackade, tog emot och laddade om med kort varsel.
Det blev succé och en ljuvlig sommarkväll på Ullevi i
Göteborg exploderade den danska dynamiten och besegrade i
finalen Tyskland med 2–0.

DET KAN MAN KALLA RÄNTA

Under fem septemberdagar 1992 låg marginalräntan (som
idag bytt namn till reporänta) på osannolika 500 procent.
Nya villkor i bankvärlden skapade under några år en av

GAMLA MYNT OCH NYA SEDLAR

MILJARDPROJEKTET
HALLANDSÅSTUNNELN

I dag är det landets längsta järnvägstunnel. Men det tog sin
tid, sina svårigheter, sina kontroverser, sina protester och inte
minst sina kostnader innan den blev klar.
Planeringen startade redan 1975 och den första tunneldrivningen 1992.
Slutsumman beräknas ha landat på svindlande 10,8 miljarder

kronor för tunneln på gränsen mellan Halland och Skåne.

VI FÖDS, VI DÖR

Liv tänds, liv släcks. Så ser det ut. Varje dag, varje vecka,
varje månad, varje år.
Så naturligtvis även 1992.
Detta år tog vi bland annat farväl av en politisk gigant.
Gunnar Sträng, född 1906, var bland annat socialdemokratisk
finansminister under 21 år och riksdagsman i 39 år.
För 25 år sedan föddes en flicka som skulle slå igenom
inför svenska folket redan innan tonåren.
Med hiten ”What’s in it for me” blev Amy Diamond en
superstjärna i hela Norden.

SOMMAR–OS I BARCELONA

Efter 20 år där nationer av olika skäl bojkottat de olympiska
spelen fanns det inga sådana protester då OS i Barcelona
arrangerades 1992. Totalt deltog 169 länder.
Sverige tog ett guld genom den pingisspelande trollkarlen
Jan–Ove Waldner.
Dessutom blev det sju silver och fyra brons.
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M E D L U F T AT T A N D A S

O C H P L AT S AT T N J U TA

Tabbert Cellini Slide-out 750 HTD 2,5

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

Tolv tips för din husbil
Sommarsäsongen är här. Då ska givetvis
den stora våröversynen av
husbilen vara genomförd
sedan ett bra tag tillbaka.
Här pratar vi till och med
höst och inför vinterTommy Holl
Ulf Jörnvik
dvalan.
Experten

Säg exklusiv design och många tänker på Italien – men kanske inte i
första hand på husvagnar. Caravans International förenar campinglivet
och genomtänkt design. Och nu satsar italienarna i Sverige.

P

recis som fjol har vi anlitat
Bergholms tekniska chef och
expert, Björn Söderberg, inför
stundande semestertider.
Vad ska vara gjort på husbilen innan
den rullar ut på vägarna?
Hur ska man förbereda sitt ekipage på
bästa möjliga vis?
När är det egentligen dags att se över
sitt fordon?
– Det viktiga är egentligen att förbereda husbilen inför vinterdvalan och att
underhållsladda batterierna under denna
tid. Sålunda är det definitivt i senaste
laget att kontrollera husbilen först när
den ska börja användas efter vinteravställningen.

Här kommer ett dussin goda råd
och tips från Björn Söderberg:

 ontrollera elektrolytnivåer och
K
laddningstillstånd av batterier. Här
bör man haft underhållsladdning
under avställningstiden med minst ett
dygns laddning per månad, annars är
det stor risk att nya batterier måste
monteras när säsongen startar.
2
2 Kontroll av lufttryck i däcken. Innan
bilen ställs in för vintern bör lufttrycket i däcken höjas några hekto
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för att minska risken för ”ståplattor”.
Inför sommarsäsongen justeras lufttrycket till det rekommenderade igen.
Bränsletanken bör fyllas upp innan
vinteravställningen för att minimera
risken för kondensutfällning inne i
tanken.
Rengör färsk- och gråvattentankar
med ledningssystem för att minska
risken för påväxt och därmed bakterietillväxt. Detta görs bäst innan bilen
ställs in inför vintern.
I samband med rengöring av vattentankar bör alla kranar provspolas för att säkerställa att ingen kran har frusit sönder
och att pumpen fungerar som den ska.
Ut- och invändig tvätt och städning
görs för att ta bort smuts och damm
som fastnat på bilen under
förvaringstiden.

77 P
 rovbromsa husbilen inklusive
parkeringsbromsen för att få bort
rost som bildats på bromsskivor.
88 Kontrollera trafikbelysning så alla
glödlampor och lyktglas/reflexer är
hela och fungerar.
99 Kontrollera torkarblad och påfyllning
av spolarvätska.
10 Kontrollera oljenivå i motor.
11 Beställ tid för kontrollbesiktning
om besiktningsperioden ligger nära
i tiden.
12 Om bilen varit avställd, begär
påställning i trafik.

Med över 35 år i branschen är Caravans International en
väletablerad spelare på den europeiska husbilsmarknaden.
Italienska CI tillhör sedan en tid tillbaka den franska koncernen Trigano Group men tillverkar fortfarande sina produkter
i det vackra Toscana där passionerad italiensk hantverksanda
till stor del präglar slutprodukten. Med modern design och
avancerad teknologi är de idag marknadsledande i Italien.
CI arbetar hårt för att ständigt förbättra och utveckla
kvalitén vid produktionen i Toscana, utan att priserna för den
sakens skull rusar i höjden. De senaste tio åren har man bland
annat satsat stort på att skapa isolering i toppklass och förbättrade fuktgarantier.

Med de nya förbättringarna och ett utökat utbud av hus-

bilsmodeller riktar nu CI blicken mot Sverige. Tillsammans
med importören Bergholm tog man sikte på att sälja 100 nya
husbilar om året på den svenska marknaden. För modellår
2016 nåddes målet och för 2017 ser siffran ut att bli minst den
dubbla. Så tar vi ännu ett steg mot att öka CI:s marknadsandelar i Sverige samtidigt som italiensk stjärnelegans sprids på
våra svenska landsvägar!

Har du frågor om din
husbil eller husvagn?
Besök vår hemsida för att hitta kontaktuppgifter till din återförsäljare. www.bergholm.com
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Nya exklusiva Morelo Empire Liner är äntligen här.
Och inte nog med det, en av de nya premiumhusbilarna är
dessutom nummer 100 att anlända till Sverige.

TRAN-

VID LIV

DRIVER

SISTOR-

SURRA

ELEKTRISK

MATERIAL

MED REP

SPÄNNING

Morelo Reisemobile grundades 2011 och har på kort tid

etablerat sig inom lyxsegmentet för husbilar. Redan år 1 hade
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MORELOS NYA KLÄDER

I år gör den nya toppmodellen Morelo Empire Liner entré
och de första svensksålda fordonen levereras till sina nya
ägare i början av sommaren. Som grädde på moset är en av
dem den 100:e Morelon som sålts i Sverige.
Empire Liner har en totallängd på över elva meter, väger 15
ton och har en 7,7-liters Mercedesmotor på 300hk.
Gott om utrymme för första klassens lyx med andra ord.
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Morelo sin utvidgade produktionsanläggning i den lilla sydtyska staden Schüsselfeld med cirka
6 000 invånare. I samband med invigningen uttryckte
borgmästare herr Johannes Krapp en stor beundran över den
snabba tillväxt som företaget gjort.
Under ledning av grundaren Jochen Reimann och VD
Reinhard Löhner hade orderingången överstigit produktionskapaciteten och en utbyggnad var nödvändig för att möta den
efterfrågan som finns. På de 13 000 kvadratmeterna finns
kapacitet att tillverka 400 fordon per år.

den tyska tillverkaren tagit 30 procent av marknadsandelarna
inom sitt område. Idag har runt 1 400 fordon producerats och
drygt 200 personer arbetar på fabriken i Schüsselfeld.

TAS IN

FRID-

KAN MAN

Våren 2016 presenterade den unga husbilstillverkaren

SÅDANA
EN GÅNG

FÖRSAKA

KRYSSVINNARE
”En plats i solen” och ”Hänger med på camping” – det var lösningen på sommarkrysset 2016.
Grattis säger vi till Ann-Louise Nilsson, Kalmar, Lars–Olof Johansson, Vislanda och Carina Andersson, Mora.
Dags för lite ny hjärngympa. Om du inte vill klippa sönder ditt magasin går det utmärkt att skicka in ledorden (de gula rutorna)
till oss på följande adress: info@bergholm.com  Du kan givetvis även skicka in hela krysset till: Bergholm Försäljnings AB,
Gesällgatan 6, 681 42 Kristinehamn.  Trevliga priser utlovas. Lycka till!

SOMMARKRYSSET
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Konsten att campa
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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!

Futuristen
T@B L 400

TD
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T@B 320 R

S OFF-ROA

D

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

Den somriga
måltiden

En härligt somrig måltid bestående av matjessill
med brynt smör, picklad rödlök och picklade ägg
samt laxknyten. Servera gärna med surdegsknäcke och en vällagrad ost.

1

Ett mumsigt stopp på vägen
Passa på!

Emma Birgersson

Karin Rinstad

A

rtisan Bread & Deli är kända för att leverera fantastiska
bakverk på bra råvaror. Här finns en kärlek till mathantverk och en filosofi om att använda så bra råvaror
som möjligt för att vara klimatsmarta och tänka hållbart. I
största möjliga utsträckning ska ingredienserna vara ekologiska
och annars närproducerade med stort fokus på ursprung.

Besökare kan mätta magen med en god lunch eller lugna
sötsuget med något hembakat. Från delin kan du ta med dig
en del av mathantverket till husbilen eller husvagnen, till
exempel lådor med färdiga recept och ingredienser eller
Sveriges bästa senap från LissEllas i Dalarna. Med lite flyt
eller riktigt bra planering kan du träffa på medlemmar ur
Svenska Bagarlandslaget eller andra riktigt duktiga bagare.
I sommar växer Artisan Bread & Deli och gör om en
större del av delin till ett smörgåshak med ett fullt utvecklat
sortiment av goda smörgåsar. Inomhus kommer det finnas
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hela 80 sittplatser och på gården som binder samman bageriet
med delin cirka 100 sittplatser. Tanken är att skapa en oas och
utveckla det koncept som redan finns med blomstervägg och
blomsterlådor men i större grad och med ett parkbänksstuk.
För dig som hellre avnjuter något annat än en smörgås till
lunch kommer det självklart finnas härliga alternativ – vad är
i skrivande stund inte helt bestämt men det hintas om grytor
och annat mumsigt.

Till utflykten rekommenderar grundaren Mattias en

klassisk fransk baguette med Gruyère och en lufttorkad skinka
som exempelvis Parma. En traditionsenlig kardemummabulle
är en stark rekommendation till kaffet efteråt och Mattias
menar att man ska hålla det enkelt och att det enkla är oftast
godast. Är du sugen på något annat än baguette bidrar Mattias
och Artisan Bread & Deli med ett recept på en härlig sommarmåltid som du enkelt kan göra på resan.

Förberedelser

Matjes med brynt smör:
→ 2 burkar matjessill (à 200 g)
→ 2 dl gräddfil
→ 75 g smör
→ dill, till garnering

1. K
 oka upp ättiksprit, socker och vatten. Låt svalna. Lägg tunt skivad rödlök i en skål och häll
på lagen. Spara lite rödlök till garnering.
2. L
 ägg äggen i sjudande vatten och koka 7 min. Skölj av med kallt vatten, skala direkt och lägg
ner äggen tillsammans med rödlöken.
3. L
 åt rödlök och ägg stå svalt några timmar, helst över natten.
4. L
 åt gräddfilen rinna av i en silduk eller kaffefilter några timmar, helst över natten.

Picklad Rödlök och
picklade ägg
→ 0.5 dl ättiksprit (12 %)
→ 1 dl strösocker
→ 1.5 dl vatten
→ 1 rödlök
→ 3 ägg, rumsvarma

Mattias Dröschmeister – en av Artisan Breads två grundare.

I Sveriges solstad Karlstad finns Artisan Bread & Deli
som med sin passion för mathantverk har fått en stor besökarskara. Du kan avnjuta deras goda kardemummabullar både
inomhus eller utomhus framåt våren och sommaren.
Dessutom växer de så det knakar och utökar både antal
sittplatser och sitt smörgåssortiment – perfekt för resan.

Du behöver:

Vid servering
1. S
 mält smöret på medelvärme. När smöret börjar sjuda, vispa sakta så att det bryns jämnt.
När smöret blir ljusbrunt och doftar nötaktigt, ta av kastrullen från värmen och häll upp i en skål.
2. S
 kär sillen i bitar och äggen i halvor. Fördela på ett serveringsfat tillsammans med picklad
rödlök. Strö över finhackad färsk rödlök. Klicka på avrunnen gräddfil och ringla över det brynta
smöret. Garnera med dill. Servera med knäckebröd och ost.

2

Du behöver:

Gör så här

Laxknyten:
→ 4 bitar färsk laxfilé (à 180 g)
→ 8 st knipplök
→ 12 späda morötter
→ 4 små palsternackor
→ 8 rädisor
→ 16 små färskpotatisar,
halvkokta
→ 1 knippe dill, hackad
→ 1 msk pressad citronsaft
→ peppar från kvarn
→ smör
→ olja
→ 4 bitar aluminiumfolie à ca
40 cm

1. Tänd grillen.
2. K
 oka potatisen halvmjuka i lättsaltat vatten. Ansa och skölj grönsakerna. Dela eventuellt
palsternackorna.
3. S
 möra folien (som ska vikas ihop till ett paket).
4. L
 ägg laxen på folien och fördela grönsakerna och potatisen över och omkring. Salta och
peppra och strö över rikligt med dill. Pressa över citronsaft och klicka på lite smör. Vik ihop
folien till täta paket.
→L
 ägg paketen på grillen. Låt det stå cirka 20 min.
→ Lägg upp laxpaketen på tallrikar och ät direkt ur folien.

TIPS PÅ VÄGEN
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FÖRTÄLT
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.

Nya uppblåsbara förtält tillverkade enligt
europeisk standard. Passar perfekt i husvagnens
skena eller framför ett skärmtak från 350 cm.
Struktur med luftbjälkar. Perfekta mått
340 x 250 cm och väger endast 20 kg!
ATMOSPHERE 340

Komfort. Bästa möjliga bekvämlighet och en
noggrann design har kombinerats i ett funktionellt
och mycket flexibelt förtält.
Attraktiv kombination av blått och ljusgrått ger
denna modell mycket ljus.
FJORD 300

Ett förtält med en modern design som kombinerar
styrka med funktionella egenskaper. Tillgänglig
med ett djup på 250 cm.

Finansiering
på väg
Öland, Orust, Haparanda eller Skanör – vakna där du
vill. Rätt husvagn eller husbil gör campinglivet roligare
och ger dig härliga upplevelser, året om.
Vi samarbetar med Sveriges främsta återförsäljare
och hjälper dig med finansieringen.
Be om avbetalning hos Wasa Kredit. Då vet du att ditt
köp blir tryggt och enkelt.

Tillverkat i PVC-polyester som gör det mycket
tåligt i väder och vind och är lätt att göra rent.
SINTRA 250

Det här är ett attraktivt förtält med en ny och ren
design och en elegant färgkombination med bland
annat grå bitoner.
Stela kombinerar omgivningens ljus med
utrymme och komfort.
STELA 250/300/350

08-635 38 00 | wasakredit.se
Läs mer på bergholm.com/fortalt

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.

TEL 0522-234 40, LJUNGSKILE

TEL 076-344 22 11, ARBOGA

TEL 0435-555 00, ÖRKELLJUNGA

TEL 0500-42 50 40, SKÖVDE

TEL 090-18 92 25, UMEÅ

TEL 031-49 14 00, LINDOME

TEL 0320-721 20, FRITSLA

TEL 011-16 88 16, NORRKÖPING

TEL 0322-401 70, SOLLEBRUNN

TEL 0550-293 85, KRISTINEHAMN

TEL 018-13 09 20, UPPSALA

TEL 044-245 690, KRISTIANSTAD

TEL 018-418 87 80, KNIVSTA

TEL 0417-121 78, TOMELILLA

TEL 063-77 88 99, BRUNFLO

TEL 0920-166 00, LULEÅ

TEL 019-31 12 00, ÖREBRO

TEL 0223-155 35, SMEDJEBACKEN

TEL 0480-255 40, K ALMAR

TEL 0171-44 70 00, ENKÖPING

TEL 026-13 02 50, VALBO

TEL 0550-131 13, KRISTINEHAMN

TEL 046-70 98 40, LÖDDEKÖPINGE

TEL 08-749 33 88, BANDHAGEN

Tillökning kan ske när rätt partner dyker upp…

TEL 031-57 98 90, HISINGS-K ÄRRA

TEL 060-57 98 65, TIMRÅ

