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VINTERGUIDEN

UPPTÄCK DEN MOBILA LIVSSTILEN
Tillväxten för husbilsbranschen har fullkomligt exploderat och husbilsbranschen
kommer att slå nya försäljningsrekord även i
år. Den mobila livsstilen är otroligt populär,
där campingarna är fullbokade långt i förväg
och bekvämligheterna ständigt ökar. Vill du
uppleva Sverige med husbil är du alltså inte
ensam. För dig som inte är så insatt kan John
Lönnqvist och Tobias Linusson, grundare
& delägare Svea husbilar berätta mer om
trenden.
Vad är fördelarna med att resa med husbil?

   – En av de största fördelarna är friheten.
Det är även praktiskt. Packa allt i husbilen
och ge dig iväg, vilket är betydligt smidigare
gentemot att kånka med familj och bagage på
andra kommunikationsmedel. Även flexibiliteten är en viktig aspekt. Här kan man
välja att dela upp resan till målet och kanske

stanna vid den spegelblanka sjön och ta sig
ett dopp, eller besöka en välkänd ort och
destination på vägen. Husbilslivet är även
oerhört socialt. Man träffar andra husbilsägare under sina resor och skapar sig vänner
för livet.
Vad är extra i ropet just nu?

   – Extra i ropet just nu är fordonens
tekniska utveckling. Det finns expanderbara
husbilar som går att öka i bredd när den är
parkerad och på så sätt få mer boyta. Man har
även designat husbilar med en extra lounge,
till exempel genom att hissa upp en säng i
taket för att vinna ännu fler kvadratmeter.
Campinglivet är mycket mer hypat idag än
för några år sedan och man bygger 5-stjärninga campingar med alla faciliteter man kan
önska sig. Mötesplatsen Caravan Stockholm
har dessutom slagit publikrekord två år i rad.

Andra nyheter?

   – Årets stora nyhet på just Caravan
Stockholm är Destinationstorget där man
får följa med på en resa genom Sverige från
norr till söder vidare ut i Europa via härliga
resmål. Du som besökare får reseinspiration
från resenärer och experter på scen, i en popup-monter i anslutning till scenen samt vid
Destinationstorget, flikar Karin Blomqvist,
projektledare för Caravan Stockholm in.

CARAVAN STOCKHOLM

För dig som är sugen på att veta mer arrangeras årets mässa Caravan Stockholm
15-18 februari på Kistamässan i Stockholm. Under fyra dagar får du ta del av
ett stort sortiment av husbilar, husvagnar,
tillbehör, resmål och destinationer samt
underhållning, seminarium, inspiration
och expertföreläsningar. Utställare och
program uppdateras löpande på
www.caravanstockholm.se.

