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– till helt rätt pris!
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100.000 ex

Se alla KABEs nyheter för modellåret 2015!

Nyhet!
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KABE-DAGAR HOS DIN KABE-ÅTERFÖRSÄLJARE...

Välkommen till oss!

Nyheter, tävling,  
Road Show med mera!
Hösten hos din KABE-återförsäljare bjuder på massor av aktiviteter.  
Håll bland annat utkik efter KABE Road Show där vi visar nyheterna från 2015.  
Du kan också köpa din biljett till Elmia Husvagn Husbil till ett rabatterat pris.  
Tävla om fina priser! Du hittar all information om tävlingen hos din återförsäljare.

Tävling!
Svara på frågor i vår 
roliga tävling.

Skriv en kort motivering 
till varför just du ska 
vinna.
Fullständiga tävlingsvillkor hos 
din kabe-återförsäljare och på 
www.kabe.se/tavla.

Vinn vinterveckor 
i Tandådalen i en 
KABE Husvagn!

Missa inte 
Road Show
2015 i höst.
se hemsidan för datum!

Erbjudande!

Gå billigare på ELMIA 

Husvagn Husbil 

Endast 85:- 

Ord.pris 150:- 

För bara 85 kronor, mot normala 
150 kronor, kan du köpa entré-
biljett till mässan. biljetten köper 
du hos din kabe-återförsäljare.

Välkommen till din KABE-återförsäljare  
eller besök vår hemsida www.kabe.se!

Vi har en KABE för alla!
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Det mobila fritidslivet  
har aldrig varit enklare, 
roligare eller bekvämare
Det är mer än 50 år sedan den allra första KABE-husvagnen rullade ut på vägarna. 
Mycket har hänt sedan dess och i dag är KABE den överlägset största tillverkaren i 
Sverige av både husvagnar och husbilar.

Vår ambition, att alltid ligga steget före när det gäller utveckling, 
komfort och kvalitet, gör att nya generationer fortsätter att se 
KABE som sitt förstahandsval på marknaden. Något vi är otroligt 
glada och stolta över. 

De unga barnfamiljerna har andra önskemål kring planlös-
ningar och utrustning än de lite äldre husvagns- och husbils-
familjerna. Inför 2015 har vi därför breddat vårt modellpro-
gram för att kunna möta den efterfrågan som finns hos alla 
våra olika kundkategorier. 

Vi presenterar bland annat vår nya husbil, Classic TM 
740, som är en motsvarighet till vår uppskattade 
Classic-serie på husvagnssidan. Lyxiga Imperial blir 
en egen husvagnsserie och Travel Master-program-
met får en ny, rymlig 780-modell.  

På de följande sidorna kan du läsa mer om hela 
vårt kompletta utbud. Här kan du också hämta in-
spiration till nya spännande resor och upplevelser. 
Kanske tillsammans med barn och barnbarn eller i 
sällskap med KABE-vännerna.

Det mobila fritidslivet har aldrig varit enklare, 
roligare eller bekvämare. Välkommen till oss på 
KABE!

Alf Ekström

Psst! 
vart går din nästa resa? skicka din bästa 
semesterbild till oss på red@kabe.se.  

Reseledare

Registreringar Husvagnar i Norden  

Skandinaviska märken 2013 (%)
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KABE NYHETER

2015

NYTT   kabe 2015
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KABE NYHETER

2015
Många spännande    
KABE-nyheter
2015 blir det ännu lättare att hitta en KABE som passar just dig och din  
familj. Vårens uppmärksammade nyhet på husvagnssidan, lyxiga KABE 
Imperial, blir nu en egen modellserie och prisvärda Classic gör en efter-
längtad entré bland husbilarna.

Nyhet!
KABE 2015
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Populära husvagnsmodeller

KABEs Ädelstensserie är Sveriges mest 
sålda husvagn genom tiderna. En föränd-
ring inför 2015 är att modellerna Safir 
och Diamant växer och blir 10 respektive 
15 centimeter längre. 

Parallellt med Ädelstensserien har 
KABE Classic snabbt blivit en populär 
husvagnsmodell, särskilt bland barnfa-
miljer. Classic vänder sig till dem som vill 
ha en gedigen KABE-kvalitet men som 
inte är så intresserade av extra utrustning 
och många tillval. Alla modellserier får 
en ny exklusiv gardinupphängning med 
inbyggd belysning.

Nya lyxiga Royal 

KABEs Royalserie har varit en storsäljare 
under många år. Det är en fullutrustad 
husvagn som uppskattas av både säsongs-
campare och de mer resglada användarna. 
Nu lanseras KABE en helt ny generation 
Royal-vagnar. 

- Royalvagnarna har slät plåt som stan-
dard och 2015 kommer flera inrednings-
nyheter som gör att de flesta nog upplever 
att Royal blivit ännu bättre och lyxigare, 
avslöjar Jonas. 

I dag finns 18 modeller och 48 planlös-
ningar att välja mellan. 

Exklusiva Imperial

När nya exklusiva Imperial 560 XL 
presenterades under våren 2014 stod det 
snabbt klart att marknaden ville ha mer. 
Ett modellår senare har Imperial vuxit 
till en egen modellserie och det finns 
fyra storlekar att välja mellan. Vagnarna 
levereras med Innovation Design vilket 
innebär högblank utsida och en tredi-
mensionell, modern dekor. 

Magnifika Hacienda

För dem som vill ha en riktigt stor 
husvagn finns Hacienda 880 och 1000. 
Hacienda har nu samma standard som 
Royal, med slät plåt, samt Alko-chassi. 

Utvecklingschef Jonas Svensson och designchef Maud Blomqvist 
visar den nya högblanka överskåpsluckan till Imperial.

NYTT   kabe 2015NYTT   kabe 2015

- vi har genomfört stora justeringar av modellprogrammet för att kunna möta 
efterfrågan hos alla de unga familjer som gärna köper sin första husvagn eller 
husbil från kabe. samtidigt vässar vi vårt premiumutbud ytterligare, förklarar 
kabes utvecklingschef Jonas svensson.
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Nyhet!
KABE 2015

Olor aliquun tenima id quas re ilit eos aut eatum repe 
soles re oficim ut et, quias ent dent, om

Royal 630 E-TDL

E2

Nya modeller; Royal 630

kabe Classic
• 4 modeller, 6 planlösningar
• Året-runt-komfort
• Något enklare inredning
• Kortare utrustningslista
• Lite mindre prislapp

kabe Royal
• 18 modeller, 48 planlösningar
• Året-runt-komfort
• AGS II Pro
• Fullmatad med utrustning

kabe Ädelsten
• 14 modeller, 35 planlösningar
• Sveriges mest sålda modellserie
• Alla inbyggda KABE-värden
• Året-runt-komfort
• Marknadens starkaste basutrustning

kabe Hacienda
• 6 modeller, 30 planlösningar
• Generösa utrymmen
• Royal-utrustning
• Året-runt-lyx

kabe Imperial
• 8 modeller, 12 planlösningar
• Året-runt-komfort
• Innovation Design
• Fullmatad med utrustning

Royal 630 GLE

B2

Modellprogram husvagn 2015

Royal 630 E-TDL, som är en rymlig vagn 
med långbäddar och stort badrum över hela 
vagnens bredd samt Royal 630 GLE med 
hela 7 olika flexlinelösningar är nya vagnar 
i KABEs sortiment.

NYTT   kabe 2015

Royal 630 E-TDL

Royal 630 GLE

Royal 630 E-TDL

Bredaste KABE- 

sortimentet någon
sin!
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en ny generation    
kungligheter

NYTT   kabe 2015NYTT   kabe 2015

Nyhet!
KABE 2015

I Imperial är överskåpsluckor och porslinsskåpsluckorna högblanka.  
Tvåfärgad skinnklädseln i sittgruppen och induktionshällen i köket är också standard.
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Ny golvmatta Bronsfärgad kylskåpsfront på Royal, 
Hacienda och Imperial

Ny instegsgarderob

2015 möts vi av en ny färg 
på träinredning och golv-
material. shannon Oak 
kallas den eleganta och lite 
gråtonade nyans som nu 
införs i Royal-, Imperial- och 
Haciendavagnarna samt i 
alla husbilar. 

Designade strömbrytare och eluttag

Shannon Oak - exklusivt träslag på inredning (Royal, Hacienda och Imperial)

KABE lanserar nu nästa generation 
Royal-vagnar i och med den stora inter-
iöra förändringen. 

– Genom Royal-serien har vi alltid legat i 
framkant vad gäller lyxutrustade husvag-
nar. Nu sticker vagnarna i Royal-serien ut 
ytterligare, konstaterar designchef Maud 
Blomqvist. 

Nytt för 2015 är också att Imperial-se-
rien vuxit till en egen modellserie och det 
finns nu 8 modeller att välja mellan. 

– Vi vill nå fler kunder som söker det 
absolut bästa och mesta som finns i 
husvagnsväg och är övertygade om att det 

en ny generation    
kungligheter

finns en genuin efterfrågan på en vagn 
som har ”extra allt”, fortsätter Maud. 

I Imperial är överskåpsluckor och 
porslinsskåpsluckorna högblanka. Maud 
nämner den tvåfärgade skinnklädseln 
i sittgruppen, induktionshällen i köket 
och badrummet som är utrustat med 
porslinstoalett och handdukstork. 

– Vi har haft som ambition att utveckla 
något alldeles extra. Mycket av det som 
är standard på Imperial, går inte att få 
som tillval på våra övriga modeller och 
framför allt inte hos konkurrenterna, 
avslutar Maud.

NYTT   kabe 2015

Nyhet!
KABE 2015
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NYTT   kabe 2015NYTT   kabe 2015

Travel Master Classic
– helt ny modellserie   

- Nya Classic TM 740 är en smidig och 
flexibel husbil. Den är 230 centimeter 
bred, till skillnad från KABEs övriga 
halvintegrerade husbilar som numera har 
en bredd på 250 centimeter. 

- I samband med att Classic införs plockar 
vi bort 700-modellen ur Travel Master-
programmet, berättar Joakim Karlsson 
som är försäljningschef på KABE. 

– Med en prislapp runt 770 000 kr blir 
våra Classic-bilar ett väldigt bra alternativ 
för alla campare, säger Joakim Karlsson.

Är Classic en riktig KABE? Självklart! 
En KABE Classic har samma fina 
Aldevärmesystem och vattenburen golv-

värme, AGS II. Konstruktion, isolering, 
ventilation, kaross – är alla välbeprövade 
KABE-lösningar. Och snickerier, fönster, 
inredning, kök och badrum är av högsta 
KABE-kvalitet. 

KABE Classic fyller dock med råge alla 
basbehov för ett bekvämt och funktionellt 
semesterboende – vinter som sommar. Att 
KABE dessutom har marknadens bästa 
återförsäljar- och servicenät gör knappast 
saken sämre.

Enkelsängar eller dubbelsäng

Valet är ditt utifrån dig och din familjs 
storlek och önskemål. I KABE Classic-

serien finns två olika planlösningar att 
välja mellan – 740 T med två sköna 
enkelsängar och det stora badrummet 
längst bak över hela bilens bredd eller den 
populära garagemodellen 740 LGB. Båda 
planlösningar i Classic-serien tillhör våra 
riktiga storsäljare. Classic-bilen kommer i 
standardbredd, 230 centimeter. 

– Med nya Classic ser vi stora möjligheter 
att nå nya målgrupper. Vi vet att efter-
frågan på denna produkt är stor och vi på 
KABE är mycket stolta över att nu kunna 
lansera Travel Master Classic-serien, 
avslutar Joakim.

På husbilssidan är det många som efterfrågat en rejäl och prisvärd 
motsvarighet till Classic-husvagnen. Därför breddar kabe sitt husbils-
utbud och inför en Travel Master Classic. 

Nyhet!
KABE 2015
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Travel Master Classic
– helt ny modellserie   

NYTT   kabe 2015

Till modellåret 2015 kommer Travel 
Master 740 växa till 780 cm. Redan till 
modellåret 2014 växte husbilen 20 cm på 
bredden – till det nya King Size-måttet 
250 cm bred – och nu växer den alltså 
ytterligare 40 cm på längden. Och det 
kan KABE-ägarna njuta av i form av 
ännu mer svängrum i hela bilen. Volymen 
i husbilen med den extra bredden och 
längden gör Travel Master 780 till en 
extremt rymlig och bekväm husbil. 

– Vi får större möjlighet att bygga en op-
timal husbil. Det handlar om ytterligare 
komfort för kunden. Med en både lite 
längre och bredare halvintegrerad bil är 
vi unika som tillverkare, berättar Mikael 
Blomqvist, teknisk chef och vice VD på 
KABE.

I den halvintegrerade modellserien finns, 
liksom tidigare, även storebror 880 LT.

Flera nya Crossover-lösningar

Lagom till Husvagn Husbil-mässan 
på Elmia förra året lanserade KABE 
sin första husbil av Crossover-typ. Nu 
erbjuder KABE alla varianter från 780- 
och 880-serien i Crossover-utförande. 
Crossovern utmärker sig genom att den 
har en upphöjning på taket för att få en 
så rak taklinje inomhus som möjligt. I 
upphöjningen ryms den nedsänkbara 
taksängen, av samma typ som finns i de 
helintegrerade husbilsmodellerna. 

Rullande hem

KABEs helintegrerade husbilar är i dag 
Sveriges mest sålda. Här finns det mesta 
man kan önska sig i form av komfort och 
teknisk innovation. 

- Ett rullande hem, helt enkelt, med stora 
utrymmen och härlig rymd. Dessutom är 

de helintegrerade bilarna otroligt behag-
liga att köra, berättar Mikael Blomqvist.

Spännande höst

KABE har utvecklat ett enhetligt design-
språk som återkommer inom både hus-
bilar och husvagnar. Många lösningar är 
gemensamma och de flesta uppfattar nog 
att det finns en tydlig KABE-identitet 
som gör det lätt att växla från husvagn till 
husbil eller tvärtom, vartefter behov och 
önskemål förändras.

- Nu ser vi fram emot att få visa upp alla 
nyheterna på höstens mässor. Där träffar 
vi KABE-användarna och kan fånga upp 
värdefulla synpunkter och tankar inför 
vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger 
Mikael.

Nya Travel Master 
780 och Crossover
en stor förändring i kabes halvintegrerade utbud är att ”gamla” Travel Master 740 
förlängs och blir en ny och mångsidig 780-modell. samma förändring sker i cross-
over-utförandet, med nedsänkbar dubbelsäng. 2015 kompletteras dessutom 
utbudet med ytterligare en crossover, en fullvuxen x880.

Nyhet!
KABE 2015
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kabes husbilsfabrik i Tenhult: 

en av europas   
modernaste
kabe har tillverkat husvagnar i över 50 år. Men det var först i slutet på 1990-talet 
som husbilstillverkningen kom igång på allvar. I dag är kabes husbilsfabrik i Tenhult 
en av europas absolut modernaste och varje år rullar mer än 300 bilar ut genom 
portarna för leverans till kunder i hela Norden och flera andra europeiska länder.

Besök

KABEs husvagnar och husbilar är 
kvalitetsprodukter och varje moment i 
tillverkningen sker i en produktionslinje 
med noggrant utarbetade rutiner. Produk-
tionstiden för en helintegrerad husbil är 
480 timmar. Då har den färdiga husbilen 
hunnit passera 16 stationer och ett 70-
tal personer med olika arbetsuppgifter. 
Mycket av arbetet är automatiserat, men 
en hel del sker manuellt och är ett rent 
hantverk. 

– Varje enskild montör har ett personligt 
ansvar för sin del av produktionen. Alla 
följer ett standardiserat arbetssätt med 
fastställda kontrollpunkter. 

Vi har infört ett nytt kvalitetskontrollsys-
tem - en utveckling av Toyotamodellen 
kan man säga, skrattar produktionschef 
Claes Henrysson. Systemet innebär att vi 
har tre fristående kontrollstationer längs 
med produktionslinan innan slutkon-
trollstationen. Systemet, där vi hanterar 
felkoder i digitala läsplattor, har gjort att 
vi har blivit ännu bättre i vårt kvalitetsar-
bete, berättar Claes.  

back-kameror, navigatorer, AC-anläggning-
ar och mycket annat som ska installeras. När 
allt är klart brukar det handla om drygt 40 
kilo kablage, som diskret döljer sig i husbi-
lens väggar och golv. 

Vägg- och taksektioner limmas ihop med 
en metod som samtidigt ger en säker och 
effektiv tätning. När den KABE-designade 
väggen slutligen kommer på plats har alla 
bakomliggande tätskikt och skarvar synats 
noga. 

Helintegrerad

KABEs helintegrerade husbilar innebär ett 
annat sätt att bygga husbilar än de övriga 
modellerna. I stället för att montera bodelen 
på en bil med färdig förarhytt inreds även 
framdelen på de helintegrerade bilarna på 
KABE-fabriken. 

Resultatet är en rymlig och luftig husbil 
där isolering och värmesystem har KABE-
standard ända fram i förardelen. Därmed 
har KABE flyttat fram positionerna rejält 
på husbilsmarknaden och kan nu erbjuda ett 

Kundorderstyrt

KABE tillämpar så kallad Lean pro-
duktion, som har sin förebild inom den 
japanska bilindustrin. Det innebär att man 
snabbt kan anpassa produktionsvolymen 
och tillverka de modeller som efterfrågas. 
Varje husbil tillverkas efter en specifik 
kundorder och KABE-kunderna har där-
med stora möjligheter att själva bestämma 
hur just deras husbil ska vara utrustad.

Snickerier och inredning byggs i självbä-
rande moduler som monteras på bilens 
chassi innan väggarna kommit på plats. 

– På så vis blir tillverkningen effektiv och 
risken för skador på interiören minskar då 
montörerna inte behöver jobba så mycket 
inne i själva husbilen, förklarar Claes 
Henrysson.

40 kilo kablage

En modern KABE-husbil innehåller 
mycket teknik som är kopplad till elsys-
temet. Förutom belysning, värmesystem 
och vattenpumpar är det ljudanläggningar, 
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en av europas   
modernaste

Besök

komplett fullsortiment med helintegre-
rade, halvintegrerade och crossovers med 
olika planlösningar.

Lagarbete

För närvarande arbetar cirka 85 personer 
i husbilsproduktionen. Engagemanget 
märks bland medarbetarna och det är tyd-
ligt att husbilstillverkning handlar om la-
garbete. Från den ena änden av den långa 
motoriserade produktionslinan, där bilens 
nakna chassi startar sin färd, till slutsta-
tionen där gardiner och dynor kommer 
på plats och den slutliga städningen och 
avsyningen sker.  

– KABE har alltid ambitionen att kom-
binera teknik och design på bästa möjliga 
sätt. När vår duktiga utvecklingsavdelning 
har gjort sitt är det vi i fabriken som ska 
se till att kunderna blir nöjda, säger Claes 
Henrysson och tittar ut över den långa 
raden husbilar i produktionslinjen. 

Är du intressrad av besöka våra fabriker 
i Tenhult? Under husvagnsmässan på 
Elmia har vi öppna visningar fredag och 
lördag. Se hemsidan för öppettider.
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AL-KO tillbehör för husvagnar

QUALITY FOR LIFE

Sänd ett e-mail till husvagn@al-ko.se för frågor eller broschyrbeställning

www.al-ko.se

Safety godkänt stöldskydd
Stödhjul med tillförlitlig våg

Mammut rangersystem
Domkraft

 Reservhjulshållare

ORIGINALBATTERIET

  
  

By Exide Technologies

www.exide.nu    www.tudor.se

I źen  
Arctic Winter 
KW31
Friktionsdäck utvecklat  
för nordiskt vinterklimat. 
Optimalt fäste vid kalla  
vägbanor.

I´zen Wi31
NYHET! Dubbdäck med  
mönsterdesign som ger 
utmärkt grepp på blöta  
vägbanor. Wi31 har ett  
ypperligt isgrepp. 

Vi är med dig hela  
vägen. Året om.

www.dawadack.se
031-742 11 80

vår första  
husbilsresa  

i europa
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Själv har jag massor med lyckliga minnen 
från barndomens campingupplevelser 
i Europa och är helt övertygad om att 
sommarveckorna då vi levde sju personer 
i en husvagn är starkt bidragande till att 
jag står både mina föräldrar och mina 
fyra yngre syskon så nära idag. Självklart 
vill jag att min man och mina barn ska få 
uppleva samma sak!

Husbilens fördelar

Vi hade testat husvagn några gånger, men 
redan när vi packade insåg vi att det finns 
vissa fördelar när man reser med husbil. 
Det stora utrymme som oftast finns längst 
bak på husbilar är fantastiskt behändigt 

för en barnfamilj som vill ha med sig 
mycket prylar. När vi hade lyft upp våra 
två vuxencyklar på cykelhållaren var det 
bara att fortsätta och stuva in matta, bord, 
solstolar, golfbag, barncyklar, grill, diverse 
leksaker och mycket annat utan att behöva 
oroa sig för vikten. 

Väl iväg upptäckte våra två barn (6 och 
4 år) finessen med att sitta vid ett bord 
under resan. Det gav helt nya möjligheter 
att kunna pyssla, måla och spela spel. För 
egen del tyckte vi den största fördelen 
med husbilen var när vi skulle stanna 
längs med vägen för att vila och äta. Att 
bara kunna stanna bilen, vända sig om och 

vår första  
husbilsresa  

i europa

börja laga mat var ovärderligt när vi kom 
till röriga rastplatser där vi helst inte ville 
släppa ut barnen.

”Hur sjutton ska det här gå till”

Vårt första delmål var en familjecamping 
vid Gardasjön. Där väntade barnens 
mormor och morfar med sin husvagn och 
en ledig plats till vår husbil alldeles intill. 
Efter två långa kördagar på motorvägen 
kändes det skönt att rulla in på cam-
pingen. 

På andra sidan infartsbommen fick vi 
en smärre chock; där var ett enda gytter 
av husbilar, husvagnar, lekande barn, 

I somras fick min familj chansen att låna en kabe Travel Master. vi hade inte så mycket 

mer planerat än att vi skulle träffa mina föräldrar någonstans söderut i europa. Om allt gick 

bra ville vi gärna ta oss till venedig, där jag varit som barn. Det var första gången vi pro-

vade campinglivet med husbil och hela familjen tyckte det var väldigt spännande.

Resan
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sparkcyklar och stora uppblåsta badlek-
saker. Gatorna inne på campingen var 
extremt trånga. Min man och jag tittade 
på varandra och tänkte: ”Hur sjutton 
ska det här gå till”. Men platsen var ju 
bokad och mina föräldrar försäkrade att 
det skulle gå bra, det fanns redan mycket 
större husbilar där, så det var bara att köra 
på. Och minsann, vi lyckades!

Framåt kvällen kom nästa utmaning; det 
var musikkväll och coverbandets låtar 
hördes över hela campingen och slutade 
inte förrän framåt midnatt, en bra stund 
efter att både vi och barnen hade tänkt gå 
till sängs. Precis som på de flesta större 
campingar runt Medelhavet var det full 
rulle från tidig morgon till sen kväll med 
dansträningar, pingis-turnering, vatten-
gympa och barnklubb.

Barndomens semesterminnen

Om man överdriver kan man säga att jag 
inledde semestern med något som kan 
beskrivas som en liten ”identitetskris”. Jag 
insåg plötsligt att jag hade åkt iväg för att 
återuppleva min egen barndoms sorglösa 
semesterminnen och att det faktiskt var 
väldigt annorlunda att komma tillbaks till 
samma miljö när man är vuxen och har en 
egen familj.

Vi hade egentligen inte pratat om vilken 
typ av husbilssemester vår familj ville 
ha. För min egen del kom jag snabbt in i 
gamla vanor och hittade camping-lunken 
där den stora händelsen under dagen är 
att komma fram till vad man ska äta till 
middag och det mest ansträngande man 
gör är att gå och diska eller ta en dusch. 
Min man å andra sidan hade aldrig varit 
på denna typ av resa och det fanns risk för 
att han kanske kunde bli lite rastlös. 

Efter lite familjeråd var vi överens om att 
det var det lata sol- och badlivet vi ville 
ha – åtminstone några dagar till. (Vi var 
ju faktiskt i Italien!) Vi hade stor glädje av 
att ha mormor och morfar till hands, som 
kunde gå med barnen till badlandskapet 
så att vi kunde ta en joggingrunda eller en 
simtur i sjön. Vi gjorde också lite utflykter 
tillsammans och turades om att fixa målti-
derna och gå och diska.

Venedig 

Efter några dagar packade vi ihop och 
åkte mot Adriatiska havet och Cavallino, 
där vi hittade en lite mindre campingplats 
med lagom mycket kvällsunderhållning 
och fina uppställningsplatser väldigt nära 
stranden. Där kunde barnen röra sig mer 
på egen hand och det var korta avstånd till 
allting. De var lyckliga över att få bada så 
mycket de ville, både i havet och i det lilla 
överblickbara poolområdet. 

En dag gjorde vi en heldagsutflykt till 
Venedig tillsammans med mina föräldrar. 

Det var jätteskönt att vara fyra vuxna som 
kunde hjälpas åt att hålla koll på våra två 
aktiva och nyfikna småflickor som snabbt 
kunde försvinna bakom ett souvenirstånd 
eller bland turisterna och duvorna på 
Marcusplatsen.

Enklare att vara flexibel

Vårt tredje stopp blev i Österrike. Vi 
bodde på en campingplats som inte hade 
så mycket mer att erbjuda än en gräsyta, 
ett toaletthus och en badbrygga. Men vi 
uppskattade stillheten vid den turkosfär-
gade sjön och den magnifika omgivningen 
med höga alptoppar och gröna dalar. Här 
fick vi verklig användning för cyklarna 
och jag och min man gav oss iväg på 
ansträngande men trevliga turer upp i 
bergen. 

Vi njöt av tystnaden och även barnen 
verkade gilla det. Den stora fördelen med 
en campingsemester är flexibiliteten; att 
kunna bestämma under resans gång vart 
du vill åka och hur länge du vill stanna. 

Med små barn är det dock lätt att semes-
tern blir att åka till ett ställe och stanna 
där tills det är dags att åka hem igen. Med 
husbil tyckte vi att det blev enklare att 
vara flexibel än vad det hade varit med 
husvagn.

Det var inte ett lika stort projekt att flytta 
från en camping till nästa och framförallt 
var husbilen betydligt smidigare ute på 
vägarna. Visst saknade vi det utrymme 
husvagnens förtält erbjuder men husbilens 
markis räcker långt när du befinner dig på 
varmare breddgrader och när det var som 
allra varmast var det nästan bättre.

Snurrande toalettsitsar

När vi kom hem pratade jag med vår 
6-åring och hon tyckte att vi hade haft 
en perfekt semester med husbilen. Och 
vad var det som gjorde den så perfekt? Jo, 
att hon hade fått äta strut-glass många 
gånger, hade fått bada och cykla och att 
hon hade fått vara med mormor, morfar, 
mamma, pappa och lillasyster. 

”Den stora fördelen med en camping-
semester är flexibiliteten; att kunna 
bestämma under resans gång vart du 
vill åka och hur länge du vill stanna.”

Resan
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KABE-semester  
med barnbarnen
Att åka på gemensam husvagns- och husbilsresa 
med barn och barnbarn är en fantastiskt rolig 
upplevelse. Sommarens semester i Italien och 
Österrike tillsammans med äldsta dottern och 
hennes familj var precis lika spännande för oss 
”gamlingar” som för dem. 

Vi återvände till kända resmål där vi varit flera 
gånger förut, både för länge sedan när våra barn 
var små och senare på egen hand. Ändå blir 
upplevelsen en annan när man delar den med en 
ny generation. 

Nu när vi är hemma igen har vi massor av härliga 
minnen från vår semester. Vi har också skaffat oss 
erfarenheter som vi tror är bra att ha nästa gång vi 
ska planera en resa tillsammans med några av våra 
barn och barnbarn. Att det blir fler gånger, det är 
vi ganska säkra på. Småkusinerna tycker nämligen 
också det är kul att bo i husvagn.

Några reflektioner från vår resa: 

• Som mor- och farförälder har man i regel hun-
nit utveckla en del lata semestervanor som man 
får vara beredd att rucka lite på när man ska leva 
aktivt sommarliv med barnbarnen. (För min egen 
del var det första semestern på många år som jag 
inte hann läsa en enda bok. Men i gengäld blev 
det lite mer badminton.)

• Barnbarn är ljuvliga varelser att umgås med. 
Men när både barn och vuxna är trötta, svettiga 
och hungriga och man lever nära varandra under 
längre tid kan det komma stunder då det blir lite 
grinigt. En mor- och farförälder måste därför ha 
beredskap för att den ljuvliga varelsen plötsligt 
kan börja bete sig som ”någon annans barnbarn”. 
(När mormor eller morfar blir grinig brukar det 
vara läge för föräldrarna att ta över.)

• Planera resan tillsammans, men ge också var-
andra utrymme att göra spontana avvikelser. Alla 
måste inte göra allting tillsammans hela tiden. 
Det är ju känslan av frihet som gör KABE-livet så 
fantastiskt härligt!

Det är ofta de små sakerna som barnen uppskattar och 
som de sedan minns; som att toaletterna på rastplatsen har 
självrengörande, snurrande toalettsitsar och sensorer du ska 
vifta framför istället för vred/knapp att trycka på när du ska 
spola och tvätta händerna. Jag tror inte man alltid behöver 
sträva efter att vara på de stora campingarna med mycket 
aktiviteter.

Mormor och morfar

Eftersom vi hade med mormor och morfar på delar av 
resan kunde jag och min man få stunder för oss själva och 
till exempel ge oss ut på cykelturer tillsammans. Något som 
är verklig lyx för småbarnsföräldrar. Det var också skönt att 
ha med två erfarna campare på vår allra första husbilsresa i 
Europa. 

Allt fungerade jättebra och jag tror det är ett bra upp-
lägg för många barnfamiljer att samordna husbils- eller 
husvagnsresan med mor- och farföräldrarna. Vi tillbringade 
inte hela semestern tillsammans. I stället träffades vi på 
några olika ställen och hade däremellan upplevelser var för 
sig. På så sätt hade vi stor frihet att ändra våra planer och 
det var lika roligt varje gång vi träffades på en ny camping-
plats. 
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- Vi är glada över att ha KABE som 
partner. Det är ett företag som har väldigt 
bra kopplingar till vår verksamhet, säger 
Michael Thorén, vd på En Svensk Klas-
siker. 

Omkring 150 000 personer deltar varje 
år i de olika arrangörernas klassiker-
lopp. Många har förstås redan upptäckt 
fördelarna med att kunna åka till de olika 
motionsloppen med en egen husbil eller 
husvagn.  

Utmana kollegorna

KABE erbjuder stora möjligheter för 
alla som vill leva ett aktivt och rörligt liv 
under hela året. Michael Thorén berättar 

att det numera är möjligt att göra en klas-
siker även om man inte väljer att delta i 
de stora loppen.

- Vi har infört Arbetsplatsklassikern, där 
alla kan delta och utmana sig själva eller 
kollegorna i längdskidor, cykelturer, löp-
ning och simning. Tävlingsmomenten i 
Arbetsplatsklassikern börjar några veckor 
innan motsvarande lopp i En Svensk 
Klassiker och man väljer själv var man 
genomför sina sträckor och hur man vill 
dela upp dem.

Målsättningen är att få 100 000 deltagare 
per år i Arbetsplatsklassikern. Nästa steg 
är att dra igång en kostnadsfri motsvarig-
het inom skolan - Skolklassikern.

KABE i Almedalen

I somras var En Svensk Klassiker på plats 
i Almedalen för att sprida kunskap om 
sitt breda arbete för att göra Sverige och 
svenskarna friskare. Förutom seminarier 
inbjöd man deltagarna till morgonträning 
och prova på-simning. Till sin hjälp hade 
man en husbil från KABE.

- De riktigt morgonpigga besökte vår 
husbil vid Kallbadhuset redan klockan 
sju på morgonen. Där hade vi våtdräkter 
som man kunde låna, berättar Michael 
Thorén.

Vem vet, kanske har KABE bidragit till 
några nya Vansbrosimmare 2015? 

ett av skidloppen: engelbrektsloppet , 60 km, 
alternativt vasaloppet/Öppet spår, 90 km Lidingöloppet, löpning, 30 km Michael Thorén, vd på en svensk klassiker

Upplevelsen

kabe – en  
svensk klassiker     
för folk i farten
kabes slogan “För folk i farten” är nu aktuellare än någonsin. som stolt supporter till 
en svensk klassiker där vasaloppet, engelbrektsloppet, vätternrundan, vansbrosim-
ningen och Lidingöloppet ingår, syns två klassiska svenska varumärken tillsammans.
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Sedan starten 1971 har hittills cirka 80 000 diplom 
delats ut till de som erövrat En Svensk Klassiker, 
Tjejklassikern eller Halvklassikern. Intresset för de 
olika klassikerloppen är stort och ökar ständigt. I 
runda tal deltar 150 000 personer per år i de olika 
arrangörernas klassikerlopp. Cirka 9 000 personer 
genomför någon av klassikerna varje år.

När motionären Lennart Håkansson 1967 kläckte 
idén om den fyrklöver av motionslopp som senare 
skulle bli En Svensk Klassiker anade han nog inte 
vilken folkhälsorörelse han var med och startade. 
Tanken var då, precis som nu, att ge människor 
inspiration och motivation för att motionera året 
runt. 1971 fick Håkansson gehör för sina idéer hos 
Vansbrosimningens ledning och genom Mats Qvar-
fot och hans kollegor i Vansbro blev En Svensk 
Klassiker verklighet.

De fyra loppen i inledningsskedet var Vansbrosim-
ningen, Lidingöloppet, Vätternrundan och Vasalop-
pet. 1971 var allt klart för att starta Klassikern, och 
1972 kunde det allra första diplomet delas ut. 1976 
blev Engelbrektsloppet ett klassikerlopp. Att införa 
ett femte lopp i Klassikern blev lösningen på att 
kvinnor vid den här tiden inte fick åka Vasaloppet 
och därmed stod utanför möjligheten att erövra ett 
klassikerdiplom. Några av oss minns kanske att en 
del kvinnor åkte Vasaloppet ändå, men utklädda till 
män. Engelbrektsloppet var också en lösning för 
dem som inte fick plats i Vasaloppet, som redan på 
den här tiden snabbt blev fullt. 1977 hade tio kvin-
nor genomfört En svensk Klassiker och den första 
damklassikern var Iréne Göllas från Täby.

 Antalet klassiker har sedan stadigt ökat år för år. 
1990 hade exempelvis 8070 män och 889 kvinnor 
genomfört En Svensk Klassiker. 1992 lanserades 
Tjejklassikern och 2006 blev Halvklassikern verk-
lighet. Hos klassikerarrangörerna uppnås nya delta-
garrekord varje år och trycket är hårt hos arrangö-
rerna när det gäller att få en bra plats i leden. 2012 
delades 8800 diplom ut till Klassiker, Halvklassiker 
och Tjejklassiker.

Se mer på www.ensvenskklassiker.se

OvaN: Husbilen som rullat runt på vägarna i sommar.

NeDaN: vätternrundan på cykel, 300 km

TILL HÖGeR:  
vansbrosimningen/vansbro 
Öppen Älv 3 km

Upplevelsen
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Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7, 
421 31 Västra Frölunda
Tel. 031-734 11 10
E-post info@dometicgroup.se

Mobil komfort 
utan kompromiss

Klimatanläggning Dometic B 2200
•	Behaglig	och	tyst	drift
•	Samtliga	funktioner	styrs	via	fjärrkontroll
•	Integrerad	belysning

•	Värmefunktion 

Dometic Premium Markis
•	Inga	opraktiska	skrymmande	stödben
•	Lätt	att	fälla	ut,	elektriskt	eller	manuellt	
•	Elektriska	modellen	har	fjärrkontrollen	och	 
	 vindsensor	som	standard
•	Med	ett	enkelt	knapptryck	fäller	du	ut	markisen

Backvideosystem Waeco RVS-794
•	Värdens	minsta	dubbelkamera	med	linsskydd
•	Fjärrsikt	med	50°
•	Kameran	är	försedd	med	en	integrerad	 
	 värmefunktion	och	vattentät	mikrofon
•	Lysdioderna	har	monterats	separat	för	att	 
	 förhindra	reflexer

www.dometic.se

Utan
stödben och 

med 12 V 
motor 

Den
mest
sålda

Optimal sikt 
på nära och 
långt håll
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TRYGGHET ATT VÅGA DITT
ÄVENTYRHusbilsafari är ett nytt och roligt sätt att resa. En gruppresa med delmål och samling vid dagens slut. Med svenska handledare som guidar till spännande smultronställen. Och med garanterad trevlig gemenskap! Läs mer och boka din resa på www.husbilsafari.se
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att köpa en kabe är att få lugn och ro. Och det är att få lite mer glädje i 
vardagen, frihet från problem, och framför allt ännu lite mer livskvalitet. När 
du bestämmer dig för en husvagn eller husbil från kabe, kan du vara säker 
på att få vad vi kallar ett bekymmersfritt ägande.

7 års täthetsgaranti

Lägg din tid på att planera semestern – och framför
allt njuta av den. Vår sju år långa täthetsgaranti på 
alla nya husvagnar och husbilar från KABE ger dig 
ett garanterat problemfritt ägande.

Innovationer och patent

Att ständigt ligga längst fram i utvecklingen av nya 
husbilar, är en stor del i KABE:s filosofi. Våra nya 
innovationer och unika patent driver utvecklingen 
framåt – många utgör idag standard i hela branschen.

Tryggt och säkert

Säkerhetssystemet, KABE Safety Driving System,
har tagit säkerheten till nya nivåer. Systemet gör det
säkrare än någonsin att dra husvagnen på vägarna.
De förlängda dragbalkarna ger kraftigt förbättrad
stabilitet, vilket underlättar högre marschhastigheter,
samtidigt som friktionskopplingen och åttalagersdäck
hjälper vagnen att klara av yttre påfrestningar.

Det höga andrahandsvärdet 

Det finns något som kännetecknar starka och stabila 
varumärken: det höga andrahandsvärdet. Vi har under 
lång tid sett till att värdet på din KABE står sig bra år 
efter år. 

Den ledande tillverkaren av husvagnar  
och husbilar för åretruntbruk 

KABEs husvagnar och husbilar är alltid byggda för 
att klara av det extrema skandinaviska klimatet. Tack 
vare våra lösningar, kan du alltid vara säker på att 
din semester har rätt förutsättningar för att bli den 
perfekta avkoppling du drömmer om. 

55 års erfarenhet 

Hög kvalitet i alla detaljer, trygghet i alla led och bra 
design är något som har varit signifikativt för alla 
husvagnar och husbilar med den röda randen i mer än 
55 år.

Vattenburen golvvärme

Sedan 1987 har golvärmesystemet AGS varit stand-
ard. Fyra golvvärmeslingor i kombination med värme-
plåtar skapar en jämnare värme i hela husvagnen.
Med AGS II Pro kan golvärmen vara igång separat,
en shuntventil reglerar temperaturen på vattnet som
cirkulerar i golvet.

Innovativa lösningar

Det bästa inomhusklimatet får du genom vår helt ny-
utvecklade väggkonstruktion; iWall, eller Innovation 
Wall. Ecoprim-isoleringen innesluts mellan två olika 
typer av aluminiumplåt och toppas med vår mjuka, 
ventilerande väggtapet vilket ger en garanterat styv, 
hållfast och maximalt fuktsäker lösning. 

Bara de bästa säljer KABE 

När du köper en KABE av en auktoriserad åter-
försäljare kan du vara trygg med att även vi litar på 
handlaren. Ett förtroende som byggts upp under lång 
tid – flera av våra återförsäljare har sålt KABE under 
decennier. De vet vad som krävs av dem, och de finns 
där redo att hjälpa dig. Med över 100 auktoriserade 
serviceställen spridda över norra Europa, kan du som 
ägare av en KABE alltid känna dig trygg. 

Garanterat tryggt köp

    KABE
Vario-
Vent

    KABE
Vario-
Vent
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I slutet av oktober bestämde vi oss för 
att göra en höstresa och äntligen besöka 
Rhendalen. Det hade redan varit några 
frostnätter och träden började tappa sina 
blad. Men i vår KABE var det varmt och 
skönt, så det kändes mysigt att rulla iväg 
längs E4:an i den grå morgondimman.

Efter en övernattning utanför Kassel 
styrde vi vidare mot Koblenz. När man 
talar om Rhendalen, eller Romantiska 
Rhen, brukar det vara området mellan 
Koblenz och Rüdesheim som avses. En 
förhållandevis kort sträcka alltså, bara 
cirka 6 mil. Hela floden är drygt 120 mil 
lång och ringlar sig från Schweiz genom 
Frankrike, Tyskland och Nederländerna 
innan den slutligen rinner ut i Nordsjön. 

Korsvirkesstad

Vi stannade för att äta lunch och ta en 
promenad i Alsfeld. Här finns en med-

eltida stadskärna med smala kullerstens-
gator och ovanligt många välbevarade 
korsvirkeshus.  (Vill man ha ännu mer 
av den varan är det bara att fortsätta följa 
”Den tyska korsvirkesvägen”, som brukar 
vara utmärkt på alla kartor.)

Vid Koblenz korsade vi den mäktiga 
Rhen och fortsatte söderut. Vi förstod 
direkt varför Oberes Mittelrheintal, som 
området heter, har hamnat på UNESCOs 
världsarvslista. Här är verkligen vackert. 
Vägen följer floden genom dalgången och 
passerar små trånga städer och byar som 
är omslutna av sluttande vinodlingar. 

Loreley

Vi bodde några dagar på Camping Lo-
releyblick i St. Goar. Precis som namnet 
på campingen antyder kunde vi se den 
branta Loreleyklippan från vårt KABE-
fönster. 

Enligt legenden var Loreley en älva som 

satt på klippan och kammade sitt långa 
hår med en guldkam. Hon förtrollade 
sjömännen med sin sång så att de glömde 
styra sina fartyg, som slogs sönder mot 
klippan. När vi såg hur de långa pråmarna 
fick ställa sig på tvären för att kunna ta sig 
genom strömmarna och den smala pas-
sagen tyckte vi nästan att vi kunde höra 
Loreley sjunga. 

Camping Loreleyblick är öppen året runt. 
Det är en smal campingplats som sträcker 
sig en hel kilometer längs flodstranden, 
vilket gör att de flesta uppställningsplat-
serna har jättefina lägen alldeles intill 
Rhen. Nackdelen är att det kan bli ganska 
långt till receptionen och närmaste servi-
cebyggnad. Men vi hade cyklar med oss, 
så det blev aldrig något problem.

Romantiska Rhen

Höstsolen värmde och luften var klar. 
Vinodlingarna på sluttningarna ner mot 

Bremen Rehndalen Camping Loreleyblick

vi har kört genom Tyskland många gånger på väg söderut i europa. Då tar 
vi oftast den snabbaste vägen och passerar många trevliga platser som vi 
säger att vi ska besöka ”någon annan gång”. När siktet är inställt längre bort 
är det lätt att bli fast i motorvägsrytmen.

Härlig höstresa 
till Rhendalen 

Resan
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floden skiftade i höstens alla färger. På 
kvällarna satt vi med tända värmeljus i 
mörkret, smuttade på svalt rieslingvin 
och tittade på båtarna som passerade med 
lysande lanternor.

Från St. Goar är det bara någon mil norr-
ut till Boppard, som är en gammal stad 
med en hel del sevärdheter, bland annat 
ruinerna av ett romerskt kastell. Söderut 
ligger Bingen, känd för sin vinproduktion. 
Från Bingen kan man ta bilfärja över till 
Rüdesheim. Det finns inga broar över 
Rhen i det här området, så det är färja 
som gäller när man vill förflytta sig från 
den ena sidan till den andra.   

De historiska spåren finns överallt i form 
av romerska lämningar, gamla stadsmurar 

och medeltida slott och borgar. En kväll 
vandrade vi upp till slottet i Bacharach, 
som i dag fungerar som vandrarhem. 
Därifrån kunde vi njuta av en fantastisk 
solnedgång över dalgången och floden.

Stadsmusikanterna i Bremen

Det är fascinerande att titta på en karta 
och inse att det faktiskt inte är särskilt 
långt mellan de idylliska miljöerna i Ro-
mantiska Rhen och de stora tyska indu-
stristäderna i Ruhrområdet. Ändå känns 
det som två olika världar när man lämnar 
den skyddade dalgången och är tillbaks i 
det tyska motorvägssystemet igen.

På hemvägen stannade vi en natt i Bre-

men. Inne i city hade årets första julmark-
nad kommit igång med hantverksförsälj-
ning, karuseller och glitter. Självklart 
hann vi också med att gå till torget vid 
rådhuset och hälsa på bröderna Grimms 
stadsmusikanter, som finns i form av en 
fin bronsstaty där.

Kanske blir det sagotema på vår nästa 
Tysklandsresa. För det är ju i den här mil-
jön, bland korsvirkesstäderna, borgarna 
och slotten, som sagobröderna hittade 
inspirationen till Hans och Greta, Snövit, 
Askungen, Törnrosa och alla de andra 
klassiska sagofigurerna. 

Det finns otroligt mycket att uppleva 
bortom Autobahn och hösten är en härlig 
tid för en KABE-resa. 

Camping Loreleyblick Stadsmusikanterna i Bremen Alsfeld, korsvirkeshus

RESAN
Bacharach, vid Rhen
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Omväxlande  
camping i svenska 
storstäder

Fantastiska solnedgångar 
över havet, krabbfiske och 
fågelkvitter. Under tre helger 
i juni besökte vi stockholm, 
Göteborg och Malmö med 
vår kabe och insåg att 
svensk storstadscamping 
har mycket mer att erbjuda 
än det hektiska citylivet med 
shopping och nöjen.

I Stockholm bodde vi på Ängby camping 
i Bromma. Det är en liten och enkel cam-
pingplats med en hel del åretruntboende. 
Hit kommer också många återkommande 
gäster från olika delar av landet. Har man 
vuxna barn som flyttat till Stockholm 
brukar de sällan ha plats för övernattande 
besökare. Då är husbilen eller husvagnen 
en perfekt lösning.

Vi kom fram en sen fredagskväll när 
receptionen hade stängt, men fick genast 
hjälp av trevliga campinggrannar som 
visade oss en bra plats. Stämningen var 
familjär och vi anade en sorts gemenskap 
som inte brukar finnas på campingplatser 
med enbart ”vanliga” turister.

Ängby Camping ligger alldeles intill 
Ängbybadet vid Mälaren. Det går alldeles 

Malmö; kvällsutsikt över Öresundsbron.

Göteborg; utsikt över askim strand Camping.stockholm; Rålambshovsparken en lördagkväll i juni.

stockholm; stadshuset

Upplevelsen
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utmärkt att knalla iväg i badrocken och ta 
ett morgondopp innan man gör sig redo 
för en dag i huvudstaden. Tunnelbanesta-
tionen ligger tio minuters promenad från 
campingen. Där kliver man på grön linje 
och åker hela vägen in till T-centralen och 
Gamla Stan.

Vi tillbringade en solig lördag på 
Kungsholmen och njöt av att sommaren 
äntligen kommit. Parkerna var fyllda med 
glada människor i alla åldrar som solade, 
promenerade, spelade kubb eller satt på 
filtar i det gröna gräset. Överallt var det 
barn, hundar, bollar och kylväskor. Man 
grillade, spelade gitarr, drack rosévin och 
umgicks. 

Stockholm är en makalöst vacker som-
marstad och det finns mycket att se och 
göra. Efter en dag fylld av upplevelser 
kändes det ändå skönt att komma tillbaks 
till stillheten och fågelkvittret på cam-
pingen i Ängby. 

Golf och baklava

På Malmö Camping bor du granne med 
Öresundsbron och kan njuta av fantastis-
ka solnedgångar vid Sibbarps strand. Det 
är en välordnad och rymlig familjecam-
ping, som är omgiven av promenadstråk 
och öppna ytor för bad och fritid. 

Vår helg i Malmö gick i golfens tecken. 
Vi inledde med en 18-hålsrunda på 
Kvarnby GK och upplevde sedan golf 
på riktig när vi såg Henrik Stensson och 
de andra världsstjärnorna spela Nordea 
Masters på PGA Sweden National i Bara. 
Riktigt häftigt!

Malmö är en mysig stad att strosa om-
kring i. Här finns en kontinental känsla 
som påminner besökaren om att Kö-
penhamn och resten av världen finns på 
andra sidan sundet, bara en brolängd bort. 
Vi åt lunch på en uteservering på Lilla 
Torg och passade på att köpa färgglada 
skånska träskor i en toffelbutik.

En tur till Möllevångstorget hann vi 
också med för att köpa krämigt mogna 
ostar i den fina ostbutiken och honungs-
doftande baklava i ett arabiskt bageri. 
”Möllan” är Malmös mångkulturella 
centrum med mat, smak och dofter från 
världens alla hörn.

Krabbfiske från bryggan

I Göteborg finns det möjlighet att campa 
centralt i Kärralund, men den här gången 
valde vi Askim Strand och närheten till 
havet. Därifrån tar det drygt 20 minuter 
med bil eller buss till Göteborgs centrum. 

Vi hade barnbarn på besök under helgen 
och de var måttligt intresserade av att 
lämna det fria livet på campingplatsen 
där de kunde bada och fiska krabbor från 
bryggan. Efter lite övertalning fick vi 
till sist med dem på en kvällsutflykt till 
Kungsbacka och Freeport Outlet. 

Där gjorde vi en snabbrunda bland alla 
butikerna som resulterade i två par fina 
lackskor inför den stundande skolavslut-
ningen. Sedan återvände vi till bryggan 
och krabborna som villigt lät sig fångas 
ytterligare en gång innan solen började gå 
ner och det var dags för oss att knalla hem 
och grilla korv.

Visst är det fantastiskt att kunna besöka 
tre dynamiska storstäder med olika karak-
tär där du samtidigt får tillgång till härlig 
natur och idylliska campingupplevelser vid 
havet. Så missa inte chansen att uppleva 
storstaden med din KABE!

Malmö; egen äng på Malmö Camping i sibbarp.

Upplevelsen
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Flexibelt boende  
för jobb och fritid

I husvagnsbyn i Figeholm utanför Os-
karshamn bor några av de cirka 3000 per-
soner som tillfälligt befinner sig i bygden 
för att jobba med underhåll och service 
vid kärnkraftverket, OKG.

– En jättebra lösning! Hela vår anlägg-
ning är uthyrd till OKG. Med hjälp av 
husvagnarna från KABE Rental kan vi 
erbjuda boende till ytterligare 70 personer 
under de mest intensiva arbetsmånaderna 
på våren, säger Marcus Börjesson, som är 
platschef på Figeholm Konferens.

Uppskattat alternativ

Det är andra året i rad som KABE rullar 
in med bostäder till kärnkraftsarbetarna. 
Leveransen är en spännande historia i 
sig. Man kan lasta tre husvagnar på en 
24-meters trailer, så det krävdes alltså mer 
än tjugo lastbilar för att få hit dem. Enligt 
Marcus Börjesson gick det hur smidigt 
som helst.

– Förra våren var det lite krångligare, då 
låg det snö överallt. I år var det inga pro-

blem alls. KABE Rental är en rutinerad 
och professionell uthyrare, som klarar 
stora volymer. 

Figeholm Konferens har anställt särskilda 
husvagnsvaktmästare som fyller på vatten 
och gasol, tömmer latrin och fixar ifall 
något går sönder. Totalt bor det 372 gäster 
på anläggningen, alla med självhushåll. De 
flesta bor i stugor, där man delar kök och 
toalett med sina kollegor. 

– Husvagnsalternativet är uppskattat 
eftersom man då har hela bostaden för 
sig själv. Men det absolut viktigaste för 
trivseln är att alla husvagnarna har så hög 
standard och är nya och fräscha, påpekar 
Marcus Börjesson. 

400 husvagnar

KABE Rental är ett separat bolag i 
KABE-koncernen som startade 1998. I 
dag finns 400 husvagnar för uthyrning, 
som förmedlas via 16 depåer runtom i 
landet. Vagnarna byts ut kontinuerligt och 
är aldrig äldre än sex år. För närvarande 

är det modellerna Smaragd, Ametist och 
Briljant av årsmodellerna 2008 till 2014 
som ingår.

– Mest är det bygg- och entreprenad-
företag som hyr, men vi märker ett ökat 
intresse från andra yrkesgrupper som reser 
mycket och tröttnat på hotellivet, berättar 
Markus Qvarnström, vd på KABE Rental.

Testa en husbil

Det finns även husbilar till uthyrning. 
En KABE Travel Master kan ha många 
funktioner; som rullande säljkontor, 
turnéhotell eller som trivsamt mötesrum i 
samband med en mässa. Även privatper-
soner kan hyra en husbil eller en husvagn 
från KABE Rental.

– Javisst. Vi hyr till exempel ofta ut till 
deltagare i större idrottsevenemang, berät-
tar Markus. Självklart också för semester-
resor. Det finns många som är nyfikna på 
husbilslivet och aldrig provat. Då är det 
bra att kunna hyra. 

70 vitröda husvagnar står prydligt uppställda i den spirande grönskan. 
Det är en imponerande syn med så många kabe-vagnar på samma 
ställe. ett helt bostadsområde!

Besök
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Trender

DeT aLLRa seNasTe INOM CaMPING  

SIGNALER
Digital trådlös backkamera 
Perfekt till din bil, husbil, husvagn eller släpkärra. 
backkamera DRC7010 7” skärm, trådlös, digital sändning 
• vattentät kamera med vidvinkel (IP65) 
• CMOs kamera med infraröda LeDs för bättre nattsikt 
• 7,0”” TFT LCD färgskärm 
• avståndsmarkering i skärmen 
• enkel montering med tillhörande fästen. 
• Trådlös teknologi 

Nya Penta Thirty
Det är 30 år sedan – året var 1985 
– som det första Penta-förtältet 
såg dagens ljus. Detta firar vi i år 
med nya Penta Thirty, ett förtält 
som har allt du kan önska av 
ett långliggarförtält. Med ett djup 
på 3,50 m, utan mittstång, och 
den femkantiga formen, är det 
lätt att utnyttja hela utrymmet. Det 
sandfärgade taket ger ett mjukt 
och varmt ljus i förtältet. 

Wecamp e-bike
en hopfällbar elcykel som i fyra enkla moment blir så behändig 
att du lätt kan stuva undan den i husvagnen, i husbilen eller i 
bagaget på din bil. Hög kvalitet med shimano Tourney växlar, 
skivbromsar fram och bak, LeD-belysning fram och bak, höj och 
sänkbart styre och stötdämpare i framgaffeln. batteriet är smart 
placerat i en låg position under sadeln vilket ger bra balans och 
säkerhet. Räckvid på en laddning är ca.35 km.

Rengöringsmedel
aLL YeaR är avsedd för regelbundet underhåll. 
seasON är avsedd för grovrengöring vid start 
och slut av säsong. aNTI MOULD används till att 
ta bort mögelangrepp Isa CLeaN - WINDOW 
används till rengöring av fönster.
Isa CLeaN är biologiskt nedbrytbart. 
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Trender

Hjulhuskappa universal
Det är aldrig trevligt när en mysig kväll i förtältet störs av kyla 
och drag. Fram till nu har det funnits hjulhuskappor anpas-
sade till olika husvagnsmodeller, men nu lanserar Isabella 
en hjulhuskappa i universalutförande som passar på alla 
husvagnar och som dessutom monteras helt utan skruvar. 
kappan dras i stället in i en skena, som fästs på husvagnen 
med dubbelhäftande tape. Finns i längderna 150 och 75, 
och höjden på kappan kan enkelt justeras. 

Wecamp bord Lysekil 
Lamellbord som monteras snabbt och 
enkelt. bordsskivan är lackerad i gråmetallic. 
Under bordsskivan finns en demonterbar 
textilhyllla avsedd till förvaring av tidningar 
etc. bordet har ett justerbart ben och 
levereras i transportväska. Finns i tre olika 
storlekar.

Hopfällbar skrinda 
Perfekt för att lasta för utflykten 
till stranden eller att använda för 
transport av tex.disk eller vatten 
på campingen. Levereras med en 
förvaringsväska. 

Portabel tvättmaskin 
med centrifugering
en tvättmaskin avsedd för camping, portabel och 
lätt att ta med på resan med husbilen/husvagnen. 
10 minuters timer för tvätt 3 minuters centrifuge-
ringstimer. Fyll med varmvatten, dosera tvättme-
del och lägg i tvätt. vid centrifugering används en 
speciell behållare och centrifugeringen skall köras 
max 3 min. kan kopplas över en omvandlare. 
spänning 230v strömförbrukning 200 W.

Wecamp  
flaggstång 
Teleskopisk flaggstång i 
aluminium, 4 m. Innehåller 
en svensk, norsk, dansk 
och finsk flagga. stång i 
aluminium med dekorativ 
flaggstångskula. Inkl. rör för 
placering i marken. 

Hopfällbar skohylla 
enkel ihopfällbar skohylla. Perfekt att ha 
i förtältet. Plats för 9-par skor. stapelbar, 
man kan ställa flera ovanpå varandra. 
Mått: L.8500 mm H. 510 mm (H.130 
mm hopfälld) b. 300 mm. vikt: 2,5 kg 

Call-start
selco Call start serial med funktioner 
för att ge kommandon in i aLDes 
styrsystem. Den är avsedd att använda 
tillsammans med aLDe 3010 och 
aLDe 3020. Fördelarna är att man an-
vänder sig av en app som liknar aLDes 
styrpanel. Man kan ställa in temperatur, 
varmvatten, eleffekt och gas. appar för 
iPhone och android finns för kostnads-
fri nedladdning.
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kabe Husbilsklubb    
firar 10-årsjubileum

Thorwald och Maj-Britt har rest väldigt 
mycket med sin husbil. De har bland 
annat tillbringat flera vintrar i Portugal. 
Nu börjar de komma upp i åren och gör 
inga långa utlandsresor längre. Men de 
deltar gärna i husbilsklubbens träffar och 
aktiviteter. 

– Det är alltid lika roligt att träffa KABE-
vännerna som kommer från olika delar av 
landet. Vi har ju gemensamma intressen 
så det blir mycket härligt prat om husbilar 
och resor, förklarade de från sitt kaffebord 
i solskenet mellan de uppställda husbi-
larna på campingen.

150 medlemmar deltog i jubileumsträf-
fen som pågick i fem dagar. Arrangörerna 
hade arbetat fram ett varierat och inne-
hållsrikt program, med utflykter, studiebe-
sök och en avslutande jubileumsfest. 

Fabriksbesök

Första dagen inleddes med besök i 
Tenhult och en rundvandring i KABEs 
husbilsfabrik, där tillverkningen kunde 
följas på riktigt nära håll. Produktionsche-
fen och hans kollegor guidade medlem-
marna genom hela produktionsprocessen. 
Några av de nya modellerna kunde sedan 

För ungefär hälften av deltagarna var det 
första utlandsresan med husbilen. Inför 
avresan matchades därför ekipagen två 
och två, så att alla nybörjarna kunde få ett 
ressällskap som var lite mer rutinerat.

Nya målgrupper

Janne Wallinder är husbilsklubbens 
sekreterare och vice ordförande. Han 
tror att KABEs nya modellserier med 
nedsänkbara bäddar kan bidra till att nya 
målgrupper söker sig till husbilslivet. I dag 
är flexibiliteten i bilarna stor och det finns 
flera modeller som passar den moderna 
barnfamiljen som gillar att resa. 

I den 10-årsjubilerande husbilsklubben 
finns naturligtvis massor med kunskap 
och erfarenhet som är värdefull för en 
nybliven husbilsentusiast.

– Ja, absolut! Våra medlemmar är alltid 
villiga att dela med sig av goda råd och 
tipsa om spännande resmål och resvägar.

Vi hälsar alla KABE-ägare välkomna till 
vår gemenskap! 

Mer information om KABE Husbilsklubb 
hittar du på hemsidan: 

www.kabe-husbilsklubb.se.

Thorwald Hellenius och Maj-britt Nilsson från sjöbo tillhör pionjärerna i kabe Hus-
bilsklubb. De har varit med sedan starten och har medlemsnummer åtta. självklart 
var de på plats med sin Travel Master när klubben samlades på villa björkhagens 
camping i Jönköping i slutet av maj för att fira sitt 10-årsjubileum.

studeras närmare på campingen, där ett 
antal visningsbilar stod uppställda. 

Vid årsmötet medverkade koncernchef 
Alf Ekström och berättade om KABEs 
historia och utveckling.

– Vi har fått ett fantastiskt fint motta-
gande av KABE och deras medarbetare. 
Det är roligt att vi kan fira vårt jubileum 
här, i äkta KABE-miljö, påpekade flera 
deltagare. 

Långresa till Kroatien

Ordförande Åke Nilsson berättade att 
KABE Husbilsklubb har 275 medlem-
mar från hela Sverige. Förutom årsmötet, 
som arrangeras på olika ställen varje år, 
inbjuds medlemmarna också till regionala 
klubbträffar och olika resor. 

Direkt efter årets jubileumsträff rull-
lade 25 bilar med sammanlag 50 personer 
(och sex hundar) iväg på en månadslång 
resa till Kroatien. Första delmål var Kötz 
utanför Ulm i Tyskland och en heldag 
hos AL-KO, med provkörning och test av 
företagets nya fjädringssystem för husbilar. 
Efter två veckors skön vistelse i Split, 
utflykter till Dubrovnik och den kroatiska 
övärlden gick färden norrut igen, via Prag.

Besök



SVERIGE
Husvagn & Fritid*  ....................................................... alvesta

Campea* ................................................................... arlöv / Malmö

Traktor & Husvagnsservice*  ........................................ arvidsjaur

NIbO Caravan*  .......................................................... bollnäs

M&M Caravane*  ........................................................ bro

Caravan i eskilstuna*  ................................................. eskilstuna

Campea*  .................................................................. Falkenberg

Zäta Caravan  ............................................................. Genevad

To Lu Rent Husvagnar*  .............................................. Grums

Tagene Fritidscenter*  ................................................. Göteborg / Hisingskärra

Josefssons Husvagnar  .............................................. Göteborg / Landvetter

Caravanhallen*  .......................................................... Haninge

Polarmaskin ................................................................ kiruna

bossings Fritidscenter* ............................................... Linköping

kurts Husvagnar*  ....................................................... Ludvika

Husvagnsimport  ........................................................ Luleå

Granec Maskin* (endast husbil)  .................................. Luleå

M Fritid* ..................................................................... Mönsterås

blå kusten Fritidscenter* ............................................. Norrköping

Husvagnsimport i Piteå  .............................................. Piteå

erikssons Husvagnar*  ................................................ stenstorp

Åström Fritid*  ............................................................. sundsvall

Caravanhallen*  .......................................................... södertälje

kabe Center*  ............................................................ Tenhult / Jönköping

Fritidscenter i Trollhättan*  ............................................ Trollhättan

GH Husvagnar* .......................................................... Ulricehamn

Caravan Center i Umeå*  ............................................ Umeå

Upplands bilforum*  .................................................... Uppsala

Caravan & Marine*  ..................................................... valbo

vinslövs Fritidscenter*  ................................................ vinslöv

bilcompaniet*  ............................................................ visby

M&M Caravane*  ........................................................ västerås

Åhus Husvagns expo  ................................................ Åhus

Nerikes Camp*  .......................................................... Örebro

PJ Husvagnar ............................................................. Örnsköldsvik

Molunds Fritid* ........................................................... Östersund

NORGE
bil og Caravan alta as* ............................................... alta

Maco Fritid as*  ......................................................... avaldsnes 

Lian´s Caravan & Fritid as* .......................................... bardufoss 

bergen Caravan a/s  .................................................. bergen / Hylkje 

Hoisveens Caravans  .................................................. brumunddal

Ringstad Caravan  ...................................................... elverum

Caravanaess a/s*  ..................................................... Figgjo / sandnes

Caravan vest as* ....................................................... Førde / skilbrei

bil og Caravansenter as*  ........................................... Hönefoss

Caravanshop as ........................................................ kongsberg

kristiansand Caravan as*  .......................................... kristiansand

Rana Caravansenter as*  ........................................... Mo i Rana

bil & Caravan Molde as* ............................................. Molde / Hjelseth

Nor Camp as*  .......................................................... Oslo / skytta

Hagen Caravan a/s*  ................................................. Ringebu

Williams Caravan ........................................................ Råde

Höstland as, Caravansenter  ...................................... skage

sortland Caravan a/s*  ............................................... sortland

snedfrid Pettersen as* ............................................... Tana

bodø Caravan  ........................................................... Tverlandet / bodø 

Trondheim Caravan a/s*  ............................................ Trondheim / kvål

DANMARK
Camping-specialisten.dk a/s ..................................... Herning

bijé Fritid & Camping .................................................. Helsinge

vestjysk Camping Center aps. ................................... Holstebro

Lunderskov Camping a/s ........................................... Lunderskov

biler & Campingvogne stenseby ................................. Neksø

Caravan Centret I/s / brohallen ................................... Nørre-alslev

Tarup Campingcenter a/s ........................................... Odense NØ

kronjyllands Camping Center ...................................... Randers

PJ Caravan ................................................................ Roskilde

NH Camping aps. ...................................................... Rødekro

Campinggården a/s ................................................... viby J.

aabybro Camping & Fritid a/s ..................................... Åbybro

FINLAND
best Caravan Oy* ....................................................... Hyvinkää  

Jalasjärven kalustetalo Oy* ......................................... Jalasjärvi  

Jyväs Caravan Oy ...................................................... Jyväskylä 

kemppaisen auto Oy* ................................................ kajaani 

JP Caravan Oy ........................................................... kempele 

kokkolan vaunupalvelu Oy .......................................... kokkola

kouvolan vaunu Oy* ................................................... kouvola  

best Caravan Oy* ....................................................... kuopio

Caravankeskus Reatalo* ............................................. Rovaniemi  

auto-simelius Oy* ...................................................... salo  

Caravan erälaukko Oy* ............................................... Tampere  

Turun Länsi-vankkurit Oy* ............................................ Turku  

k & k kivinen* ............................................................ Tuusula  

Helsinki Caravan Oy* .................................................. vantaa

TJECKIEN
Caravan Centrum Hykro s.r.o  ..................................... Reporyje

NEDERLÄNDERNA
Martens Caravans ...................................................... brummen 

Recreama de boer Caravans bv*  ............................... Groningen

van eijk Caravans*  ..................................................... Hapert

Hiddink Caravans b.v.*  .............................................. Tubbergen

van der slik Caravan Centrum Zoetermeer*  ................ Zoetermeer

BELGIEN
Rijmaran bvba  ........................................................... brugge

SCHWEIZ
Mobile Freizeit b. Hinder  ............................................ Flurlingen

ÖSTERRIKE
Campingworld Neugebauer ........................................ Neunkirchen

TYSKLAND
Caravaning Center bad kreuznach GmbH  .................. bad kreuznach

Freizeit kG bielefeld  ................................................... bielefeld

Caravania GmbH Freizeitfahrzeuge  ............................. Dettingen/Teck

kerkamm Camping Caravan Freizeit GmbH &  

elmshorn Co. kG  ...................................................... elmshorn

Camping Center Jülich GmbH  ................................... Jülich

berger Fahrzeuge Neumarkt GmbH  ............................ Neumarkt

Holiday Heinz & Linse GmbH  ..................................... Neustadt am Rbg

* Även återförsäljare av kabe Travel Master husbilar.

KABE-återförsäljare 
våra kabe-återförsäljare finns alltid nära dig



Vi erbjuder enkel, trygg och förmånlig finansiering av din  husvagn eller  

husbil. Kontakta din närmaste KABE-återför säljare för en helhetslösning.

Vi finansierar din dröm.
Ett mobilt boende med minimalt underhåll.

Semestra där solen skiner!
K

A
BE H

usvagnar A
B, Box 14, 560 27 Tenhult

MARKNADENS 
FÖRMÅNLIGASTE 
FINANSIERING!ENKEL & TRYGG FINANSIERING


