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NYA FUNKTIONER, NY DESIGN, NY TEKNIK
– VÅRA HUSVAGNAR OCH HUSBILAR HAR ALDRIG VARIT BÄTTRE
KABEs nya årsmodell har genomgått stora förändringar, där både in- och
utsidan fått helt nya former och möjligheter. Husvagnarna har fått en ny
profil där det förlängda, raka taket gör att vagnen ser väldigt modern ut.
Eftersom taket är rakt fram tills det böjer av mot fram- och bakänden,
innebär det även ökad rymd inne i vagnen.

Husbilarna växer hela tiden för KABEs del. Antalet sålda husbilar har
blivit många fler de senaste åren, modellerna har blivit fler och de växer
dessutom på längden. Den stora nyheten i år delar husbilarna med sina
kompisar från husvagnsfabriken. Det är en helt ny blick som möter oss,
lite kaxigare, lite elegantare.

Hela bakpartiet är nytt med egendesignade baklyktor och infällda handtag – vilka bidrar till den integrerade och eleganta designen. Takspoiler
upptill toppar designen. Dessutom nytt kjolpaket – bara för att det skulle
se snyggt ut.

KABE fortsätter att profilera sig både tekniskt och designmässigt, för att
fortsatt vara den ledande tillverkaren av husvagnar och husbilar.

Inne i vagnen har allt blivit ljusare. Bänkskivan i köket, bordsskivan och
alla hurtsskivor har fått ett ljust, högblankt laminat med glaskänsla.
Överskåpen är nya, med ett helt nytt formspråk på luckorna. Skåpen har
blivit rymligare och högre tack vare att taket höjts i vagnens framkant.

Men den största nyheten handlar om förtroende. Att vi inte bara pratar om
bra service, trygghet på vägen, lång livslängd och högt andrahandsvärde
etc. Nu bekräftar vi detta genom att utrusta varje ny KABE Husvagn och
Husbil med 5 års ”nyvagns-garanti”. Unikt på Svenska husvagns- och
husbilsmarknaden.
Välkommen in till din KABE-återförsäljare!

Även i badrummet är formerna helt nya. Helt ny inredning med nytt formspråk – lite striktare, mycket modernare.
Säkerhetsnivån är en av marknadens högsta med bland annat antisladdsystemet; du uppfattar oftast inte ens att det med säker hand redan
hjälpt dig på vägen.

Varannan köpare av husvagn av nordiskt fabrikat väljer KABE.
KABE är också den ledande svenska tillverkaren av husbilar för året-runt-bruk.

www.kabe.se
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MEDARBETARE

HÄNG MED OSS!

NICKE HALLGREN

CARINA LUNDEHOLM

frilansskribent
Skriver om det mesta: nya modeller, investeringar i fabriken, nya
tillbehör, bra extrautrustning, med mera. I text och bild försöker han
fånga KABEs själ och hjärta. Visa lite hur vardagen ser ut här i Tenhult där det mesta kretsar kring att bygga husvagnar och husbilar,
och att förgylla människors fritid.

ANN-LOUISE CARLSSON

4

kan camping
Vår egen resespecialist. Så fort hon får chansen tar hon familjen
med sig i deras KABE-vagn, sommar som vinter. Hon vet hur man
gör det mysigt i vagnen, äter, umgås och sover gott. I detta nummer
får vi följa med på familjens skidresa. Dessutom visar hon i ord och
bild hur man lagar god mat när köket står på hjul.

MIJA KINNING

PIA WEINZ KARLSSON

träningsexpert

gästspelande superinredare

REDAKTÖR

Hur kan vi få ut mer av vår semester, ladda
batterierna ännu mer. För Ann-Louise är
svaret enkelt: uppladdning genom urladdning! Skön, uppiggande träning såklart. Låt
kroppen göra det den kan bäst – röra på
sig. I kommande nummer ska hon inspirera
oss till skön träning. Till vardags gör hon
samma sak på Friskis & Svettis i Jönköping.

Nu har vi fått fint besök. Mija Kinning –
känd från TV4:s Bygglov – kör i höst eget
program på Expressens webb-tv under
namnet ”Det knackar”. I samarbete med
bland annat Hemtex har Mija rest runt
med en KABE husbil fullutrustad till
inredningsateljé och fortsatt förändra
människors hus och hem. Även rullande
hem kan hon förändra, se sidan 16.

Det är Pia som håller i alla trådarna när det
gäller KABE-tidningen. Och produktionen av
marknadsmaterial överhuvudtaget. Hon gör
layout, skriver och fotar om det behövs, och
håller kontakt med reklambyråer, skribenter
och fotografer när de behövs. En riktig allfixare.
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Bo 3 nätter, få första på köpet!
Vi bjuder på första natten när du bokar minst tre
övernattningar i september. Boka på camping.se/kampanj
6

Erbjudandet gäller på deltagande campingplatser.
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reseledare

Psst!

Vart går din nästa resa?

Skicka din bästa semesterbild till oss på
red@kabe.se

Att bygga långsiktigt förtroende
I år kommer vi på KABE med kanske fler och större nyheter än
någonsin på våra husvagnar och husbilar, vilket känns inspirerande för framtiden. Men den största nyheten handlar om förtroende. Att vi inte bara pratar om bra service, trygghet på vägen,
lång livslängd och högt andrahandsvärde etc. Nu bekräftar vi
detta genom att utrusta varje ny KABE Husvagn
och Husbil med 5 års ”nyvagns-garanti”. Unikt
på Svenska husvagns- och husbilsmarknaden.
Alla fel som kan relateras till byggteknik eller materialdefekter och som visar sig inom
5 år står vi för och åtgärdar - allt för att ge
dig som KABE-kund ett bekymmerslöst
husvagns- eller husbilsägande. För oss
handlar det om att vi tror på det vi gör
idag, men också att sporra oss att göra
allt ännu lite bättre i framtiden. För det
kan jag ödmjukt säga, är det något vi
lärt oss här i Tenhult genom åren, så
är det att allt alltid kan bli lite bättre.
Det är så vi tänker bygga husvagnar
och husbilar de kommande
50 åren också.

5 års nyvagnsgaranti innebär:
u Fel som kan relateras till byggteknik eller materialdefekter och
som visar sig inom 5 år står vi för
och åtgärdar.
u Ger dig som KABE-kund ett
bekymmerslöst husvagns- eller
husbilsägande.

VI HÖRS!

ALF EKSTRÖM
HUSVAGNSLIV NR 1 2013
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forum

Se nyheterna!

Missa inte oss på
facebook!

Gå billigare på ELMIA Husvagn
HusbiL – KÖP Biljetten
hos din KABE-återförsäljare
Erbjudande!
Gå billigare på
ELMIA Husvagn
Husbil
Endast 85:Ord.pris 150:-

Få mer på webben
www.kabe.se
Om du mot förmodan missat att vi
uppdaterat vår webbplats, så vill vi
gärna rekommendera även detta som
ett utflyktsmål när du har tillfälle.
Tanken är att du ännu lättare ska hitta
både information och inspiration om
allt som har med KABE att göra. Har
du synpunkter på sånt som är bra
eller kan göras bättre är du mer än
välkommen att höra av dig.

BYGG DIN
KABEDRÖM

För många husvagns- och husbilsåkare, framför allt från södra och mellersta Sverige, har ju den årliga mässan
på Elmia i Jönköping blivit det tillfälle
då man får se det kommande modellårets nyheter, undersöka nya prylar
och tillbehör och – kanske – börja
planera nästa års sommarsemester
Tack vare den stora mässcampen,
där nära 7 000 campare bor och trivs
i sina husvagnar och husbilar, har
mässan dessutom blivit en samlingspunkt där man träffas och umgås –
och för många utgör den också avslutningen för sommarcampingsäsongen.
8
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I år pågår mässan från den 6 september till den 9 september, och mässcampen är sedan lång tid fullbokad.
Har du inte bokat plats på mässcampen, så har du ju alltid möjligheten att
göra ett endagsbesök, och då har din
KABE-återförsäljare ett specialerbjudande till dig. För bara 85 kronor, mot
normala 150 kronor, kan du köpa en
entrébiljett till mässan. Biljetten köper
du hos din KABE-återförsäljare – se
hemsida för öppettider www.kabe.se/
se/aterforsaljare/.

På vår hemsida finns nu den populära
konfiguratorn. Genom att ange din bils
dragvikt och hur många sängplatser
du önskar, plockar datorn fram olika
möjliga alternativ. Du väljer därefter
Flexlinelösning, dynkollektion och
tillbehör, och vips så presenteras din
dröm-KABE på skärmen!

Skriv till oss
Skriv hem till
Tenhult! Vi är nyfikna på dig och
din KABE!
red@kabe.se

Mija Kinning

KNACKAR PÅ RUNT OM i Sverige
egen
verkstad
”Tänk att ha sin verkstad
med sig vart man än
åker”

BILEN HAR ALLT
”I den här bilen finns allt
jag behöver och den är
alltid i min närhet var jag
än befinner mig.”

lättkörd
”Jag trodde inte att jag
skulle kunna köra den
här jättesaken, men det
är lätt att ratta”

Mija har tillbringat större delen av våren i en husbil från KABE. Den specialinredda
husbilen har allt det som Mija önskat under alla sina år som inredare. Efter flera framgångsrika år lämnar Mija Bygglov på TV4.
”Jag fick chansen att göra mitt inredningsprogram, att värna familjen och deras hem.
Jag vill få tid att förstå familjen och att göra dom delaktiga. Den här chansen ville jag
inte missa så i våras var sista gången ni såg mig i Bygglov”, säger Mija.
I tio avsnitt följer vi Mija och hennes team genom Sverige, där hon kommer att göra
stora förändringar med enkla medel. Serien startar i september 2012 på Expressen TV.
”Nu är det full fokus på Det Knackar. Responsen från våra partners på de första avsnitten har varit över förväntan så vi fortsätter med ytterligare 10 avsnitt som skall sändas
våren 2013”.
”Just nu finputsar vi första omgången av Det Knackar. Det har varit fantastisk underbara människor som släppt in mig i deras hem” avslutar Mija.

”Det Knackar” släpps i september
på Expressen TV
”Det Knackar” är ett inredningsprogram i samarbete med Hemtex, Cervera
och Expressen TV. Våren 2013 kommer även Eco BoråsTapeter gå in som
partner. Vi får följa Mija Kinning och hennes team genom Sverige, där hon
tillsammans med de utvalda familjerna gör stora förändringar med enkla
medel. Serien startar vecka 36, 2012 på Expressen TV.

HUSVAGNSLIV NR 1 2013
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trender

JONAS TIDQVIST
KAMA FRITID

SIGNALER

DET ALLRA SENASTE INOM CAMPING
MÅNADENS HETASTE!
GRYM GRILL

En bra grill som även fungerar som kamin! Med Dometics
hetaste campingnyhet kan du både laga mat och värma i förtältet! Multibra och multilätt att ha med sig över allt.

”Med Dometics hetaste
campingnyhet kan du både
grilla och värma!”

SERVIS I MELAMIN
Snyggare servis är svårt att tänka sig. Perfekt för dig som
jagar gram, men som inte vill tumma på snygghetsfaktorn.
Melamin är stryktåligt och lätt, men känns ändå inte plastigt.
Sobert svart med blodröd insida blir en aptitretare. Från
Gimex såklart.

BÄST JUST NU!
Vänd vinden ryggen
Störs den perfekt utsikten i solstolen av att det blåser lite runt
husvagnsknuten? Ett smidigt, enkelt vindskydd gör susen.
Detta Från Thule Omnistor är ovanligt smidigt att sätta upp
och ovanligt enkelt att flytta när vinden vänder, eller när grannens vagn parkeras två grästuvor för nära...

10
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SNIP-SNAP –
VISA VAR SKÅPET SKA STÅ!
Det här är nog världens mest
lättmonterade skåp. Det heter
”Snap” – så fort har du en
praktisk möbel som ökar ditt
ordningsinne rejält. Benen
viks finurligt in under skåpet.
Väggarna och de två hyllplanen
packar sig själva platt – vips har
du en ”väska” med handtag! Lätt
att ta med överallt där du snabbt
behöver ökade förvaringsmöjligheter.

BESKEDADE
FAVORITMUGGAR

INSTÄLLSAMT
SKÖN
I en skön stol sitter du längre. I en
bra stol ändrar du position allt efter
behov. Jarvis heter stolen från We
Camp som är sjufaldigt inställsam.
Från matsalsstol till skön solstol om
du lägger upp fötterna på pallen.
Lätt konstruktion i aluminium och
luftigt väv i rygg och rumpa som inte
blir för varmt när solen skenar.

TVÄTTA VAR
DU VILL!
En liten portabel tvättanläggning, där
du har allt med dig. Även en inbyggd
vattentank om 17 liter. Vattenpumpen
drivs med laddningsbara batterier
eller 12 volts nätanslutning. Trycket
är fullt tillräckligt för de flesta behov
på husvagnen, båten eller bilen, utan
att vara en högtryckstvätt. Batteriet
räcker för cirka tre tvättar eller 50
liter tvättkraft. Dessutom är den lätt
att både fylla och ladda. Varför inte ha
vattenkrig på campingen nästa år?

Kaffe är inget man dricker i vad som
helst, hur som helst. Dessa muggar
omfamnar den svarta böndrycken med
behaglig lätthet. Stort morgongrepp
och uppiggande färg på koppens
insida. Lite fyndigt skedställ gör att
koppen ”vinkar” till dig när det är
dags . Muggarna tillverkas av Gimex
i melamin, med tunn porslinskänsla.
Passar så klart även vänsterhänta
kaffenjutare.

UPPLYST ENERGIBESPARING
Nu kan du byta ut dina hallogenlampor mot ljusstarka LED-lampor och
samtidigt ge dig själv – och batteriet
– en ordentligt energibesparing.
Samma fattningar så klart, men med
en strömförbrukning som bara är en
tiondel. Dessa kommer med varmt
och skönt ljus från Go Camp – så klart.

HUSVAGNSLIV NR 1 2013
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NYTT kabe 2013

”Hur har dom hunnit!”
När de första förserievagnarna visades för KABEs återförsäljare tidigare
i år blev många överraskade. ”Så många nyheter har vi aldrig sett på en
gång förut”, var det någon som sa. Och det stämmer nog. Här finns nyheter
för sinnet och inte minst för ögat och ordningssinnet.

2013
KABE NYHETER
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– Det är svårt att veta var jag ska börja, säger Johan Skogeryd, försäljningschef på KABE, när han visar oss en av de nya
vagnarna som står uppställda i visningshallen i Tenhult.
Det är stora förändringarna i modellår 2013 som gör att
både in- och utsidan fått helt nya former och möjligheter.
– KABE har fått en ny profil skulle man kunna säga, både
bildligt och bokstavligt. Det nya förlängda raka taket gör ju
att vagnen ser väldigt modern ut.
– Eftersom taket är helt rakt fram tills det böjer av mot framoch bakänden, innebär det ökad rymd inne i vagnen genom
den ändrade takdesignen.
– Plåten är i ny design, krönt med nya dekaler.
– Vi designade ett helt nytt kjolpaket, bara för att det skulle
se snyggt ut. De nya sidospoilersen understryker formkänslan.

Nytt integrerat bakparti
Hela bakpartiet är nytt med egendesignade lampor.
Baklyktorna är något helt nytt och verkligen iögonfallande. Och hela bakpartiet är formgivet med dubbelkrökta ytor – vilket bidrar till den integrerade och
eleganta designen.
– Tuffa, farliga och kaxiga är några omdömen vi fått
om våra nya helt egenutvecklade lampor; jag brukar
nöja mig med att säga moderna. Och då menar jag
inte bara till det yttre. Utvecklingsarbetet har handlat
minst lika mycket om teknik. Här tar vi vara på alla
fördelar som LED-tekniken har. Visar att vi håller oss i
framkant.
– Att de dessutom drar blickarna till sig är bra, det ska
synas på håll att det kommer en KABE.
– Sen tycker jag att de ny infällda handtagen på vagnen
är supersnygga. Ingen har något liknande tidigare med
alulisten och det röda fältet som binder ihop lamporna.
– Takspoilern upptill toppar designen.

Nytt bakparti
– 	Nya, tuffa, helt egenutvecklade lampor
– 	Supersnygga infällda
handtag
– 	Rött designelement som
binder ihop lamporna
– 	Takspoiler upptill

HUSVAGNSLIV NR 1 2013
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Skåpen har blivit rymligare och högre tack vare att
taket höjts i vagnens framkant.

– Vi har jobbat väldigt mycket med belysningen till i år. Ljus
ger stämning och rymd, och vi har lagt till många fler ljuskällor och skapat ännu mer indirekt ljus. Över skåpen löper
en vit lamplist med LED-belysning som du kan dimra för att
få rätt känsla för tillfället.
– Taklampan är även den dimbar och har ny sober design.
På toaletten är all belysning ny och även inredningen är ny,
men den kan vi återkomma till senare, säger Johan.
Fler ljusglimtar
När vi tittar oss omkring i vagnen märker man att även
annat blivit ljusare. Bänkskivan i köket, bordsskivan och
alla hurtsskivor har fått ett tunt, högblankt laminat med
glaskänsla.
– Ja, nu hänger ytorna ihop bättre och blir ljuspunkter som
också reflekterar mycket ljus. Det känns i hela vagnen,
tycker jag.
– När vi ändå står i köket, så måste jag visa den nya lådan
för sopsortering, som hemma, fast lite nättare så klart,
säger Johan.
Rymligare överskåp
Överskåpen runt hela sittgruppen har fått en harmonisk
ljus linje i nederkanten, som också bidrar till att bryta upp
rummet.
– Samtliga överskåp är nya, med ett helt nytt formspråk på
luckorna, säger Johan. Skåpen har blivit rymligare och högre tack vare att taket höjts i vagnens framkant. Dessutom
har skåpen fått en extra hylla så att man bättre kan förvara
saker och utnyttja skåpets hela höjd.

14

HUSVAGNSLIV NR 1 2013

Högblankt laminat

Sopsortering som hemma

Nytt på toan
– Men det kanske är dags att gå in
på toaletten? Även här är formerna
helt nya. Helt ny inredning med nytt
formspråk - lite striktare, mycket
modernare. Men det som inte syns på
bild är att det blivit lite rymligare, lite
mera svängrum.
– Men det finns mer att upptäcka, säger Johan och han har svårt att hålla
sig märker vi.
KABE alltid steget före – igen!
KABEs målsättning är att presentera
en branschnyhet varje år, allt för att
leva upp till devisen ”Alltid steget

Elpanel med alla funktion samlade

före”. Årets uppfinning är att vattensystemen kan tömmas med en
enda knapptryckning från elpanelen.
Systemet kallas AutoDrain och kan
beställas som tillval. Praktiskt för dig
som använder din vagn mycket – särskilt på vintern.
Nytt ”underverk”
För den som är tekniskt intresserad
finns det också en del godbitar att
smaka på i 2013-års vagnar och bilar.
Från och med nu rullar även husvagnarna upp till Hacienda på chassin
från tyska Al-Ko precis som de flesta
av KABEs husbilar gjort i många år.

Läcker duschpod

– Säkerhetsnivån är en av marknadens högsta med bland annat
antisladdsystemet; du uppfattar oftast
inte ens att det med säker hand redan
hjälpt dig på vägen.
Vi tar en sista sväng runt husvagnen
och konstaterar att det är två helt
nya ögon som tittar på oss, och vi
tittar tillbaka. Nya KABE ser vi gärna
i ögonen.
* Alla nyheter slår inte igenom i
riktigt hela sortimentet, även om de
flesta av nyheterna även finns på de
nya Classic-vagnarna.

HUSVAGNSLIV NR 1 2013
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STYLA DIN HUSVAGN

hemma är bäst
Ta ut svängarna, våga prova,
byt och förändra.
En KABE kan se ut nästan hur som helt, om du vill. Även om utrymmet är lite mindre än hemma, är möjligheterna hur stora som
helst. Visst kan du sy egna gardiner, klä om kuddar och dynor, ja till
och med måla om lådor och skåp om du vill. Med små personliga
”minnesmärken” blir vagnen ditt bomärke. Det är bara du som sätter gränsen. Och kanske totalvikten på ekipaget…

IDÉTORKA?
Sätt skön färg på tillvaron. Handdukar är både inredning, form
och funktion. Ett lätt sätt att byta stämningsläge, bryta det
invanda och skapa spännande kontraster. Handdukarna heter
Living och finns på Hemtex.

DRÖM OM
EN NY VAGN!
Textilier är nog det enklaste sättet att förnya din vagn. Dina sängar
är en som en stor tavla där du kan
skapa vad du vill egentligen. Vi nöjde
oss med att byta till en marin känsla
med ränder och rutor i blått och
vitt. Tänk att drömma och vakna i en
KABE-kajuta.

”Se till att ha dina favoritprylar nära till hands.”

TVÄTTRÅD
Släpp loss även i badrummet.
Låt det dofta och lysa gott, både
om dig och rummet.

Egen café-vagn
För många är en espresso eller en kaffe-latte en absolut
rättighet – även i husvagnen/husbilen. Satsa på en liten nätt
apparat som får plats att stå framme heeeeela semestern,
men också lätt att stuva undan. Systemet med portionskapslar smakar utmärkt, även i Italien. Det här är en Nespresso
med mjölkskummare.

16
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STYLA DIN HUSVAGN

HÄR BOR JAG!
Se till att ha dina favoritprylar nära till
hands. Dina små ”utropstecken” som
sticker ut i färg och form. Kontraster ger
energi och överraskar.
Morgonrock i tunn våfflad ekologisk
bomull som känns skön mot skinnet.

HUSVAGNSLIV NR 1 2013
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Mobil komfort utan kompromiss
NYHET

Inga
skrymmande
stödben

UNIKT

luftfördelningssystem

Optimal sikt
på nära och
långt håll

Klimatanläggning
Dometic B 2200

Dometic
Premium Markis

Backvideosystem
Waeco RVS-794

• Behaglig och tyst drift

• Inga opraktiska
skrymmande stödben

• Värdens minsta dubbelkamera med linsskydd

• Lätt att fälla ut, elektriskt
eller manuellt

• Fjärrsikt med 50°

• Samtliga funktioner styrs
via fjärrkontroll
• Integrerad belysning

• Elektriska modellen har
fjärrkontrollen och vindsensor som standard

• Värmefunktion

• Med ett enkelt knapptryck
fäller du ut markisen
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7, 421 31 Västra Frölunda
Tel 031-734 11 10 · Fax 031-734 11 11
E-post info@dometicgroup.se

• Kameran är försedd med
en integrerad värmefunktion
och vattentät mikrofon
• Lysdioderna har monterats
separat för att förhindra
reflexer

Se ytterligare produktinformation på:

www.dometic.se

AL-KO tillbehör för husvagnar
Safety godkänt stöldskydd
Stödhjul med tillförlitlig våg
Mammut rangersystem
Domkraft
Reservhjulshållare

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

QUALITY FOR LIFE
18
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AVIC-F940BT - med vår nya navigationsenhet kan du ta dig fram till ditt slutmål med full kontroll tack vare:
•
•
•
•
•

Europakarta/TMC/Bluetooth handsfree/möjlighet till backkamera.
NavGate Feeds gör att du får möjlighet att anpassa din enhet till dina behov och lägga upp egna POI (intressekategorier).
Underhållning som film och musik från DVD-/CD-spelare/radio/SD-kort och USB med mediaspelare.
6,1 tums skärm med hög detaljnivå. Nytt menysystem som är väldigt enkelt att hantera med möjlighet till personanpassade menyer.
Möjlighet till bränsle- och körrapport.
Med backkameran ND-BC5 (tillbehör) blir det
lättare att hantera backning av husbil eller
personbil. Det går även att ha backkamerans
bild delat med kartvy för att ständigt ha överblick bakåt.

Med ECO-indikator för miljövänligt körande kan
du följa din upplagda färdväg.
Detta innebär att du kan se din aktuella status
och följa utvecklingen under resans gång.

Vi täcker upp hela Sverige med vårt kompletta
återförsäljarnät. Hitta din närmsta butik på
www.pioneer.se under - Hitta återförsäljare

Upplev alla våra navigationsenheter på;

www.pioneer.se

Med Ecoprim® i husvagnen
k a n d u c a M p a årEt runt.
Hög isolerförmåga och låg vikt gör Ecoprim® till det
självklara valet för den som vill spara energi. För mer
information besök paroc.se/byggboken

Utveckling som visar vägen

KU39

Ecsta Le Sport

KH19
Ecowing

KABE VALDE ETT
MÖNSTRAT PLASTGOLV
FRÅN TARKETT.
www.dawadack.se
031-742 11 80
HUSVAGNSLIV NR 1 2013
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mAT

HUSVAGNS

MAT

LÄTT
LAGA I

ATT
!
HUSVAGN

CARINA LUNDEHOLM
KAN CAMPING
Carina vet hur man gör det mysigt i
vagnen, äter, umgås och sover gott.
I detta nummer får vi se hur hon lagar god mat när köket står på hjul.

Snabblunch vid autobahn eller grillning i solnedgången

Hemma i köket är skåp och lådor
fullproppade med glas, porslin, grytor,
skålar och allehanda praktiska hushållsredskap. I husvagnen ryms hela
vår köksutrustning inom ett steg från
spisen och ändå saknar jag inte en
pryl.
Under åren har vi förstås lärt oss vad
som är bra att ha med sig och vad
man kan vara utan. Det gäller också
att utnyttja de utrymmen som finns
på ett effektivt sätt. Stapelbara glas
och skålar som kan ställas i varandra
sparar massor med plats. Med en hög,
smal gryta i stället för en låg och bred
blir det inte så trångt på spisen när
den stora stekpannan ska fram.
Jag älskar att laga mat i husvagnen.
Det är roligt att testa nya rätter och
köpa lokala råvaror som man inte
brukar hitta i den vanliga butiken där
hemma. Men när vi är på resande
fot blir det så klart snabba och enkla
måltider som inte ger så mycket disk.
Då är det bra att ha lite rester i kylen
från kvällen innan. Kokt kall pasta till
exempel, kan stekas hastigt i lite olja
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tillsammans med strimlad kallrökt lax
och smaksättas med crème fraiche,
krossade rosépepparkorn och några
ruccolablad. Det är en snabblunch
som smakar ljuvligt, även mellan två
långtradare på en autobahn-rastplats
utanför Hamburg. Eller kanske i synnerhet då.
HEMMAGJORD SORBET
Sommar och semester brukar betyda
grillning. Våra mest minnesvärda grillmåltider har vi ätit i solnedgången på
stranden eller på en klippa, när vi tagit
med oss vår lilla picknick-grill och en
ryggsäck med förberedd grillmat och
en flaska gott vin. Några plastburkar
med lock kan innehålla mat för en hel,
lång sommarkväll. Oliver och några
bitar bröd håller hungern på avstånd
medan grillen tänds. Honungs- och
sesamdoftande kycklingspett är lätt
att förbereda i husvagnen och smidigt
att ta med sig, liksom en libanesisk
persiljesallad med bulgur. (Se recept)
Som avslutning kan det vara gott
med några skivor melon eller kanske
marshmallows på spett över den sista
glöden.

Vi har ingen ugn i vår husvagn. Det
händer att jag saknar det, men det
mesta går faktiskt att göra ändå.
Som till exempel potatisgratäng eller
Jansson i stekpanna under lock eller
härligt doftande färsfyllda paprikor
med basilikakryddad tomatsås. (Se recept) Köldfack har vi förstås, som kan
användas till betydligt mer än bara
att göra is till groggen. Hemmagjord
sorbet på säsongens bär är faktiskt
mycket enklare än det låter och en
riktigt fräsch dessert som känns lite
lyxig att plocka fram och bjuda campinggrannarna på. (Se recept)
Jag har en favorit bland mina husgeråd i husvagnen, som jag har svårt
att klara mig utan. Det är en liten
handvevad matberedare och visp som
jag köpt på ett Tupperwareparty hos
en väninna. Med den mosar jag bären
och vispar äggvitorna till min sorbet.
Men det går naturligtvis precis lika bra
att hacka och vispa på annat sätt. Det
viktigaste är ju att matlagningen i husvagnen känns rolig och avkopplande.

MAT

Persiljesallad med
bulgur (Tabouleh)
> 3 tomater
> 1 - 2 gula lökar
> 8 dl hackad, slätbladig persilja
> 1 dl hackade färska myntablad eller 2 msk torkade
> 2 dl bulgur
> 1 dl citronsaft
> 1 dl olivolja
> 1 tsk salt och lite nymalen svartpeppar
Skölj bulgurgrynen och låt dem ligga i blöt i kallt vatten
i ½-1 timme.
Skär tomaterna i små tärningar. Finhacka löken. Hacka
persilja och mynta. Blanda i en skål.
Häll bort vattnet från bulgurgrynen och krama ur resterande vatten med handen. Blanda med grönsakerna.
Tillsätt salt, peppar, citronsaft och olivolja.

Fyllda gröna paprikor
8 små gröna paprikor (helst den ljusa, tunnskaliga typen)
500 g lamm- eller nötfärs alt. vegetarisk färs av quorn
> 1 gul lök
> Olja eller margarin till stekning
> 1-2 vitlöksklyftor
> 2 tsk spiskummin
> Salt, peppar
> 1 msk olivolja
> 10-12 minitomater eller 2-3 lite större
> ½ tub tomatpuré
> 1 dl vatten
> ½ dl hackade färska basilikablad eller 1 msk torkade
> 2 tsk paprikapulver
> Chilipeppar
Några matskedar grädde eller crème fraiche
Parmesanost

(Din tabouleh blir extra god om den får stå några timmar i kylen innan du serverar den)

Skär av toppen på paprikorna och ta bort kärnorna. Lägg
paprikorna i en kastrull med kokande vatten och koka cirka
5 minuter. Ta upp dem och låt rinna av.

KYCKLINGSPETT MED
SESAM OCH HONUNG

Finhacka löken och bryn den i en stekpanna med lite olja
eller margarin. Lägg i köttfärsen och blanda. Krydda med
pressad vitlök, spiskummin, salt och peppar. (Om du använder vegetariska färsprodukter, tillsätt lite extra olja så det
inte blir för torrt.) Stek tills färsen är gyllenbrun.

> 4-5 kycklingfiléer
> ½ dl sesamolja
> ½ dl raps- eller olivolja
> 2 msk flytande honung
> 2 msk sesamfrön
> 1 msk soja
Lägg träspetten i blöt en stund.
Skär kycklingfiléerna i bitar och trä upp dem på spetten.
Blanda oljan med honung, soja och sesamfrön.
Pensla kycklingbitarna och grilla spetten.

SMAKSATT YOGHURT
(LEBNE)
> 3 dl turkisk eller grekisk yoghurt
> 2 vitlöksklyftor
> Salt, svartpeppar, citron
Blanda youghurten med pressad vitlök och ev. lite salt,
peppar och några droppar pressad citron. Servera kall
till kycklingspetten.

Häll olivolja i botten på en ganska liten kastrull. Hacka
tomaterna och lägg i kastrullen tillsammans med tomatpuré, vatten, hackad basilika och övriga kryddor. Koka tills
tomaterna är väl blandade med resten. Tillsätt grädde/
crème fraiche.
Fyll paprikorna med köttfärsblandningen. Ställ de fyllda
paprikorna trångt i såsen och sjud under lock cirka 15
minuter. Riv över lite parmesanost och servera med kokt
potatis eller ris.

Jordgubbsorbet
> ½ liter färska jordgubbar eller andra färska bär
> 2 dl vatten + ev. några klippta basilikablad
> 2 msk socker
> 3 äggvitor + 3 msk socker
Mät upp vattnet och låt ev. basilikabladen ligga och dra en
stund. Ta sedan bort basilikan.
Mosa bären och blanda med socker och vatten. Frys blandningen till halvfast konsistens.
Vispa äggvitor och socker. Blanda med jordgubbsmassan.
Frys färdigt och rör några gånger under infrysningen.
HUSVAGNSLIV NR 1 2013
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upplevelsen

Husbils-

fiske

Husbil – ett grymt sätt att åka runt och fiska!
Just att hela tiden vara nära vattnet och slippa
förflyttningar eller transporter gör att jag hela
tiden är inne i fisket och kan ta tillvara tillfällen
när de dyker upp.
Text & bild: Henrik Larsson
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KLICK, KLICK
Bilbältena är på plats och fiskekompisen
Peter och jag tittar på varann en kort
stund och känner fiskesuget komma över
oss med full kraft. På pappret ser det ut
som ett riktigt bra upplägg, havsöringpremiär på västkusten och en husbil till låns
under några dagar.
- Norr eller söderut, frågar jag.
- Hmmm, säger Peter fundersamt, vinden
kommer att ligga på nordost med minusgrader på nätterna, vi måste nog leta lä….
Norrut.
Jag vet av erfarenhet att Peters känsla
för val av fiskeplats många gånger kan
liknas vid en mix av moderna väderprognoser tillsammans med väl valda doser
av spådomar, trolltyg och väderkorn, och
jag skulle för allt i världen inte säga emot.
Jag lägger i ettan, släpper upp kopplingen
och vi är på väg.
Det har redan blivit sen eftermiddag innan vi kommer ut på stora
vägen och vi vill för allt smör i
Småland inte missa chansen till
årets första kvällsfiske i solnedgången.

från vattnet, har järnkoll på allt som händer
med vattenstånd och vindar och inte minst
blir pauserna kungliga med en varm bil att
krypa in i när vädret är kyligt.
Våra väder- och vattenteorier verkar stämma för visst hittar vi huggvillig havsöring i
viken, inte allra längst in som vi först trodde,
utan en bit längre ut där vattnet är en dryg
meter djupt och möter en grupp med gamla
bryggpålar och ett härligt virrevarr av kullersten och tång.
Den säregna lukten av hav och kust
fyller våra näsborrar och det
känns underbart att kan fiskesäsongen äntligen är igång igen!
Här på västkusten gäller att havsöringen är
fredad från fiske mellan sista september
och första april, så det är först då man kan
ge sig ut för att pröva lyckan.
En timme senare börjar det bita rejält i fingrarna och frysa i spöringarna då temperaturen kryper ner under nollan. Det är hög tid
att bryta fisket och leta sig mot land. Innan
vi gick ut slog jag på värmen i bilen och nu
är det fantastiskt skönt att komma in och
fixa en bit mat. Havet lägger sig helt stilla
och månen kommer sakta upp över trädtopparna, vilken underbar kväll på kusten!

När vi passerar den stora Ica-butiken
sneglar Peter frågande på mig men jag
stampar gasen i botten och han ler nöjt.
Tjörns mest välsorterade stormarknad får
stå tillbaka till förmån för en pliktskyldig
blixtvisit bland hyllorna på en landsortsmack.
Vårt val av fiskeplats denna första kväll
är en grund havsvik som vetter mot
sydost och därför har lä från den kalla
nordvinden. I läfickan som bildas inne på
det grundaste vattnet värmer ändå solen
något under dagen. Vattnet som blåser
ut därifrån blir något varmare och drar
förhoppningsvis till sig en del havsöring.
Så här tidigt på våren söker sig nästan
alltid fisken till dessa platser, och det är
förvånade vad endast en grads skillnad i
temperatur kan göra med fiskelyckan.
Vi kryssar oss försiktigt ner på den
lilla grusvägen, och den jämna och fina
grusplätten alldeles intill vattnet blir en
perfekt plats att ställa upp husbilen på.
Snabbt kommer vi i vadarbyxorna och riggar flugspöna medan solen sakta dalar i
väster, det kommer att bli en stunds fiske
innan mörkret och kylan kommer, härligt!
Jag inser redan nu att åka runt med
husbil kommer att bli beroendeframkallande… Man bor hela tiden några meter
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upplevelsen
Nästa morgon vaknar vi tidigt till en
kristallklar och kall dag. Isen krasar i
kanterna när vi försiktigt vadar ut i den
tidiga morgonen och solen har ännu
inte en kommit upp över land i öster. Vi
har sovit som stockar i natt, husbilens
riktiga sängar är en milsvid skillnad
mot nerbäddade soffsäten som annars är vanligt. Vi fiskar oss runt viken
och har en hel del kontakter trots det
bistra vädret, men vi beslutar oss för
att testa en ny plats. In med grejorna
i den stora bagageluckan och iväg på
småvägarna utmed kusten.
Även om bilen är stor att
köra omkring med är det inga
större problem att komma ner
till de platser vi tänkt, även
om vi självklart får undvika de
minsta kostigarna.
Visst stöter vi på en och annan skylt
med camping förbjuden, men jag är
ändå positivt överraskad att det är så
många ställen vi kan ställa oss på. De
ställen vi letar oss ner till för att fiska
är långt ifrån turist- och campingstråken och sällan är det någon som hittar
ner här, vilket gör att det inte är någon
större vits att förbjuda camping. Men
jag får känslan av att det är lång ifrån
sommaren, och risken är då kanske
att skyltar kommer upp på fler platser.
Nästa ställe är ett antal öar
på ostsidan av Tjörn och här
kommer den fällbara kanoten
vi har med oss väl till pass.
Många av de fiskeplatser man enkelt
når från land kan under våren vara
ganska välbesökta av sportfiskare,
framför allt på helger och lediga dagar. Men med någon form av flytetyg
kan man istället ta sig över små sund
och ut till öar och holmar dit man inte
tar sig utan båt. Även om en kanot är
svår att använda när det blåser för
mycket utmed kusten är den ändå
superfin att tyst och försiktigt smyga
sig utmed land och in i skyddade
vikar. Västkustöringen är på det sättet
mycket tacksam då den under stora
delar av våren håller sig mycket nära
land i sin jakt på föda.
Våra dagar med husbilen förflyter i
god takt, och det är långa dagar med
mycket fiske. På grund av det kalla,
fina vädret är kanske inte fisket på
topp, men med små flugor och i vikar
med lite varmare vatten tar vi ändå ett
tiotal öringar per person och dag.
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Sista eftermiddagen börjar det knorra
rejält i magen och vi inser att vår haltande shopping på väg upp häromdagen nu straffar sig. Rejält dessutom. Vi
inventerar vad som finns kvar i skafferi
och kyl i husbilen och inser att vår
middag idag kommer att bestå av tre
skivor skinka, fem Ballerinakex, en
halv ost och ett kilo morötter. Det är
bara att börja äta, men som Peter så
positivt uttryckte det, vi kommer i alla
fall att bli solbrända och snygga av allt
karoten….

jag hela tiden är inne i fisket och kan
ta tillvara tillfällen när de dyker upp.
Även om man tar en paus för att laga
mat har man hela tiden koll på vad
som händer. Det är också suveränt
bekvämt att efter en lång fiskedag ta
några kliv upp ur vattnet och komma
hem till en varm husbil.

HUSBILSFISKE
Den korta versionen på denna rubrik
är helt enkelt att husbil är ett grymt
sätt att åka runt och fiska! Just att
hela tiden vara nära vattnet och slippa
förflyttningar eller transporter gör att

Den 6-växlade lådan gör att man håller en god marschtakt på motorväg
mellan 90 och 100 km/h på låga varvtal, och det med en bränsleförbrukning på strax över 1 liter per mil.

Jag upplever husbilen mycket
smidig att köra trots sin storlek, och turbodiseln gör att
den känns förvånansvärt pigg
på vägen.

Med små flugor tar vi ett tiotal öringar per person och dag.

Vi kryssar oss försiktigt ner på den lilla grusvägen, och den jämna och
fina grusplätten alldeles intill vattnet blir en perfekt plats att ställa
upp husbilen på.
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Modellen som vi åkte med heter Kabe
TravelMaster 700 GB och har en längd
på 7,07 meter, bredd 2,35 samt vikt 3090
kilo. Den har plats för 4 personer, och
har således fyra säten med bälten,
två i framsätet och två i soffan bakom
förarplats.
Som gammal husvagnsåkare under uppväxten
på -70 och 80-talet var detta min första bekantskap med en husbil av modernt snitt, och jisses,
den har ju fler bekvämligheter än mitt eget hem!
Varmt & kallt vatten, dusch & wc, golvvärme,
solpaneler på taket, fullt utrustat kök med ugn,
riktiga sängar och mycket mer, det enda jag inte
hittade var biljardbord….
Just denna modell har sängarna placerade i
”aktern” och de är upphöjda som på en platå
längst bak utmed sidorna. Det ger ett ypperligt
utrymme under sängarna, och denna ”bagagelucka” gick inte av för hackor och är en resande
flugfiskares våta dröm. Man når utrymmet via två
luckor från utsidan längst bak på husbilen, och
här fick vi plats med all utrustning, flytringar,
fällbar kanot och mycket annat. Det fina är även
att husbilens panna är placerad här bak vilket
gör att det är varmt och skönt och man kan
därför lämna blöta vadare och annat hör för tork
över natten och slipper ta in det i bilen. Suveränt!

Innan vi gick
ut slog jag på
värmen i bilen

och nu är det fantastiskt
skönt att komma in och
fixa en bit mat.

Husbilen är helt självgående när det gäller
värme och el, till en viss gräns självklart… När
motorn är igång går till exempel drift av kylskåp
med mera över från gasol till 12 volt per automatik. Står man på camping och koppar in sig på
fast el drivs allt via 220 V. Bilen har separata batterier för bil- respektive bodel, och dubbla gasolflaskor. Även om en husbil är stor och rymlig
så är det ändå ont om svängrum och det gäller
att ha lite smidiga lösningar när man skall laga
mat, krypa till kojs och klä på sig all fiskemundering. Det är lite som med tält, bekvämligheten
ökar om man går upp en storlek i förhållande till
antalet personer.
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25
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NYTT BAKPARTI
Nya Travel Master 700, 740 och 880
har fått ett nytt integrerat bakparti
formgivet med dubbelkrökta ytor.
Lamporna är något helt nytt och
verkligen iögonfallande, framtagna
helt med KABEs egen design.
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NYTT

HUSBIL

FÖRDEL KABE

Nytt ögonkast från husbilarna

Husbilarna växer hela tiden för KABEs del skulle man
kunna säga. Antalet sålda husbilar har blivit många
fler de senaste åren, modellerna har blivit fler och de
växer dessutom på längden. Den stora nyheten i år delar
husbilarna med sina kompisar från husvagnsfabriken.
Det är en helt ny blick som möter oss, lite kaxigare, lite
elegantare, eller vad tycker du själv?
Vi träffar Daniel Blom som är teknisk chef på KABE, för
att titta närmare på en av nästa års husbilar som står
uppställd vid fabriken i Tenhult. När vi rundar nya Travel
Master 700, 740 och 880 anar vi inte riktigt vad som
väntar.
Nytt integrerat bakparti
Hela bakpartiet är formgivet med dubbelkrökta ytor –
vilket bidrar till den eleganta designen. Lamporna är
något helt nytt och verkligen iögonfallande, framtagna
helt med KABEs egen design.
– Liksom på våra husvagnar är designen modernt kaxig.
Och då menar jag inte bara till det yttre.

teknik. Här tar vi vara på alla fördelar som LED-tekniken
har. Visar att vi håller oss i framkant, säger Daniel.
– Att lamporna dessutom drar blickarna till sig är bra,
det ska synas på håll att det kommer en KABE Travel
Master.
– Det kan tyckas som en liten detalj, med lamporna,
men det ligger många timmar bakom och kostar mycket
pengar och utvecklingsarbete med ny konstruktion och
nya verktyg.
– Vi fortsätter att profilera oss både tekniskt och designmässigt, för att fortsatt vara den ledande tillverkaren av
husvagnar och husbilar. Då är det viktigt att vi fortsätter
profilera oss med hög teknisk nivå i kombination med ett
snyggt yttre, fortsätter Daniel.
När man ser den nya husbilen förstår man direkt att det
är något nytt som hänt med KABEs husbilar. En stor
förändring ska inte passera obemärkt och det gör den
inte heller. Med det nya bakpartiet kommer också en helt
ny stripning med loggor och dekaler etc.

– Utvecklingsarbetet har handlat minst lika mycket om
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– Ny design på inredningen i alla husbilar.
– Bänkskivan i köket och bordsskivan har fått
ett tunt, högblankt laminat med glaskänsla.
– Helt nytt formspråk på överskåpen som har
fått en harmonisk ljus linje i nederkanten, som
också bidrar till att bryta upp rummet.
– Även i toalettrummet är formerna helt nya.
Helt ny inredning och ny ho med nytt formspråk
- lite striktare, mycket modernare.

– Ny design på inredningen i alla husbilar.
Helt nytt formspråk på
överskåpen som har fått
en harmonisk ljus linje i
nederkanten, som också
bidrar till att bryta upp
rummet.

Nya modeller
Den stora nyheten för integrerade husbilar
är i910 QB som är KABEs nyaste flaggskepp.
Integrerad innebär att KABE bygger en helt
egen bil från början till slut, även förarhytten är
KABE-design.
– Det vi får från Fiat är en framdel med två
säten, instrumentpanel och motor, berättar Daniel, resten bygger och monterar vi själva - nästan allt med egna delar. Det här blir en härlig
bil att både resa och bo i, under långa tider.
– Inte minst badrummet bidrar till det, säger
Daniel och slår upp dörrarna mellan dusch och
toa. Titta, vips har vi ett mycket rymligt badrum,
från väg till vägg, mitt i vagnen.
Att vi satsar så mycket på våra integrerade
husbilar beror på att vi märker att intresset på
marknaden hela tiden växer. Därför kommer vi
även med en lite mindre integrerad bil som vi
kallar Travel Master i760 LB. Samma typ av fina
bygge som alla våra husbilar, men lite kompaktare format.
Med mera
Annat smått och gott på husbilsfronten är att
Travel Master 740-modellen nu finns i totalt
5 varianter, där en ny planlösning har beteckningen 740 T med två långbäddar och bad och
toa längst bak i kortändan. Alla husbilar har
försetts med nedfällbart armstöd i passagerarsoffan, både mot ytterväggen och ut mot mittgången. Ger bra sittkomfort för passagerarna!
Tjockare bäddmadrasser och ett större batteri.
Som vanligt finns många inredningsalternativ
att välja på, så även i år. Hela sju olika tygkollektioner varav två i skinn finns att välja på.
– Vi gör en del förändringar i modellprogrammet också, berättar Daniel. Modellbeteckningarna 690 och 730 utgår, men bilarna finns kvar
och blir varianter av 700 och 740.
– Möjligheterna att skapa personlig och näst intill unik husbil redan från fabrik har aldrig varit
större, säger Daniel innan han hastar vidare in i
fabriken och ett nytt planerat möte.
– Ska man hinna genomföra så mycket nytt,
gäller det att ligga i och göra det noggrant. Det
gör alla på KABE.
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KÖK
– Bänkskivan i köket
och bordsskivan har
fått ett tunt, högblankt laminat med
glaskänsla.

FÖRDEL KABE

belysning
– Med det blanka laminatet hänger ytorna ihop bättre och
blir ljuspunkter som också reflekterar mycket ljus. Det
känns i hela husbilen.

sittgrupp
– Alla husbilar har försetts med
nedfällbart armstöd i passagerarsoffan, både mot ytterväggen
och ut mot mittgången. Ger bra
sittkomfort för passagerarna!

BADRUM
– Även i toalettrummet
är formerna helt nya.
Helt ny inredning och ny
ho med nytt formspråk
- lite striktare, mycket
modernare.
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Upplev VINTERN
Husvagnsvana vinteramatörer på husbilsäventyr
TEXT: carina lundeholm FOTO: mats lundeholm

Vintercamping. Ordet låter som varm chokladmjölk
med vispgrädde, rödrosiga kinder och hemstickade
raggsockor. Mysigt och härligt avslappnat.
Trots att vi älskar husvagnsliv i
alla väder, hade det aldrig blivit
av att åka på vintertur. Men
när vi fick möjlighet att låna
en husbil några dagar i januari
bestämde vi oss för att uppleva
snön i Dalarna.
”Bambi på hal is”, konstaterade
en av de vuxna sönerna när jag
ivrigt berättade om våra planer.

Bakom detta uttalande fanns
förstås insikten om att hans
mamma är född i Skåne och
inte kan åka skidor. En skidanläggning i Orsa var därför en
ganska utmanande tanke. ”Vad
ska du ha på dig?” undrade
äldsta dottern lite moderligt
och passade på att påminna
om flerskiktsprincipen vid kyla.

Att jag och maken skulle ut och köra
med en husbil för allra första gången
tyckte alla var jättespännande. Efter
mer än tjugo år med husvagn var det
ju inte omöjligt att vi skulle komma
hem och vilja byta ut vår Briljant mot
en KABE Travel Master.
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På torsdagskvällen var vi redo
att ge oss iväg. Husbilen var
fulltankad och uppvärmd, vi
hade gasol och vatten och kylskåpet innehöll vad vi behövde
för en första övernattning.
Resten skulle vi handla under resan.
Eftersom jag gillar att laga mat såg
jag fram emot att få använda den
rejäla, fyrlågiga spisen med ugn.
Det kändes vant och lite konstigt på
samma gång att backa ut från garageuppfarten. I backspegeln kunde jag
se att vår husvagn stod och blängde
lite surt efter oss när vi försvann runt
gathörnet. Fast det kanske mest var
inbillning.
ALLT INOM BEKVÄMT RÄCKHÅLL
En helt ny erfarenhet var att plötsligt
höra ljuden från alla prylar vi tagit
med oss. Vi hade ungefär samma uppsättning av grytor, bestick och andra
husgeråd som i husvagnen, men var
ju inte vana vid att höra dem skramla
i skåpen när vi körde. När vi bekantat oss med de nya ljuden blev de en
ganska hemtrevlig påminnelse om att
allt vi behövde fanns inom bekvämt
räckhåll, alldeles bakom vår rygg.
Vi lämnade kvällsljusen runt södra
Vättern och siktade norrut, mot Vänern. Strax utanför Mariestad började
vi bli hungriga och svängde in på en
rastplats. Några minuter senare satt
vi vid bordet med ett glas vin och en
laxsallad. Vi tände några ljus, drack en
kopp kaffe och kopplade av med varsin
bok. Omställningstiden i en husbil är
absolut noll.
När handbromsen dragits åt
är det bara att snurra stolen
ett halvt varv så är du hemma.
Efter en god natts sömn fortsatte vi
vår färd. Vi hade fortfarande inte sett
någon snö, men så fort vi lämnade
Vänernområdet blev det vinter direkt.
Uppställt för fotografering.
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När vi hade checkat ut från Grönklitt och skulle åka därifrån upptäckte
jag till min fasa att pumpen till gråvattentanken gick för fullt och tömde
ut en forsande ström av solkigt vatten i den vita snön alldeles utanför
receptionen. Jag och maken tryckte febrilt på alla knappar vi kunde hitta,
men kunde inte komma ihåg hur man gjorde. Det fanns ingen tid att läsa
i instruktionsboken, den grå pölen i snön blev större för varje sekund. Vi
kände oss som riktiga camping-amatörer när vi kastade oss in i husbilen
och körde så långt bort vi kunde på den stora parkeringsplatsen. Till sist
hittade maken reglaget vid förarplatsen. Han hade råkat komma åt det när
han steg in i bilen efter vår utcheckning...

En blek sol letade sig upp på himlen
och bjöd på ett gnistrande vackert
resväder.
I Mora stannade vi för att handla
och insåg att 40 mil genom Sverige
faktiskt kan göra avtryck i matkorgen.
Vi köpte bland annat älgkorv från ett
litet lokalt slakteri och frusen renfilé
Solnedgång över fruset landskap.

från en sameby utanför Idre. Jag log
nöjt och tänkte på den fina spisen och
vinkelköket i husbilen. Vilken mathelg
det skulle bli!
Innan vi lämnade Mora ställde
vi så klart upp oss för fotografering under den välkända
skylten. ”I fäders spår – för
framtids segrar”.
Vy från Toppstugan.

Några Vasaloppsåkare skulle det
sannolikt aldrig bli av oss, så det
var bäst att passa på.
BACKEN UTANFÖR FÖNSTRET
De sista milen gick på riktiga
vintervägar och det blev mer och
mer snö ju högre upp vi kom.
Husbilen kändes trygg och säker
på det isiga underlaget och lagom till lunch var vi framme vid
Orsa Grönklitt. För mig, som
aldrig varit på någon skidresa,
var det som att komma till ett
främmande land. Parkeringsplatsen var fylld av spänstiga
personer med ändamålsenliga
kläder och skidor på axeln. Jag tänkte
på mina nya thermobyxor som jag
inhandlat inför resan. Skulle det synas
att de var köpta på ett lågprisvaruhus
för 169 kronor?
Uppställningsplatsen för husvagnar
och husbilar ligger precis vid liftsystemet. Jag skämdes nästan när jag
insåg att vi skulle bo så nära skidbackarna utan att ha för avsikt att
använda dem. Men skidor på längden
tänkte vi förstås åka. Vi kopplade in
elen och drog för de tunga, isolerande
gardinerna i husbilens förarhytt.
Nu var vi på plats i vinterparadiset och hade inte för avsikt
att flytta oss förrän det var
dags att styra hemåt på söndagen.
Vi tog en eftermiddagspromenad upp
till Toppstugan, som är helt nybyggd
och bjuder på en fantastisk utsikt.
Från den snöiga terrassen fick vi
uppleva en brinnande röd solnedgång över det frusna och storslagna
landskapet. Det var osannolikt vackert
och jag frågade mig själv varför vi inte
hade åkt norrut på vintern förut.

kände mig ungefär som Charlotte
Kalla brukar se ut på TV. Fast bara i
600 meter. Där gick det lite utför samtidigt som spåret svängde svagt till
höger och det gjorde tyvärr inte jag.
”Bambi på hal is” hade sonen sagt.
Ja, så såg det antagligen ut. När jag
kravlade mig upp igen förstod jag att
känslan från den här skidturen skulle
sitta kvar rätt länge.

CARIN I SNÖRI

Det blev ändå en fin tur runt sjön och
vi njöt av stillheten i skogen. Då och då
blev vi omkörda av riktiga skidåkare,
men det gjorde inget. Vi var ju inte där
för att träna inför Vasaloppet precis.

CARINA
tycker till

Hemma i den varma, sköna
husbilen igen var det precis så
mysigt som jag hade föreställt
mig och vi var härligt rosiga
om kinderna.
I stället för chokladmjölk värmde vi
den sista glöggskvätten från jul och
jag smorde mitt ömmande ben med
tigerbalsam. (Glögg och tigerbalsam
är en intressant doftkombination, kan
jag intyga.)
Efter lunch och en middagsslummer
gick vi en promenad i omgivningarna.
Grönklitt består av flera områden med
stugor och lägenheter. De flesta har
skidåkningen alldeles utanför dörren,
precis som husvagnarna och husbilarna. När vi tittade ner på campingen
från berget kunde vi konstatera att
KABE är en mycket populär vinterhusvagn. Det lyste rött och vitt överallt.
Även om vi råkade vara den enda
husbilen för tillfället, var vi alltså i gott
sällskap.

GLÖGG OCH TIGERBALSAM
Nästa morgon kände vi oss i fin form
för lite vintersport. Det var inte lika
klart väder som dagen innan, men den
disiga, silverfärgade luften var mjuk
och behaglig. Helt perfekt för 5 kilometer runt sjön. Vi vandrade ner till
receptionsområdet för att hyra skidor.

LYCKAD VINTERSEMESTER
Hemresan gick i lugn semestertakt.
Vi körde utefter Siljan och gjorde små
avstickare här och där för att se oss
omkring. Bland annat stannade vi en
stund vid Rättviks kyrka, med anor
från 1200-talet. I anslutning till kyrkan
finns drygt 80 små gråtimrade kyrkstall, som väl närmast kan jämföras
med dagens parkeringshus. Förr i
världen var ju kyrkan den naturliga
platsen för möten, information och
umgänge och då var det viktigt att
kunna ställa ifrån sig hästen.

En liten stund senare gav vi oss ut i
spåret. De vallningsfria skidorna gled
betydligt lättare än jag kunde minnas från min senaste skidtur, cirka 30
år tidigare. Jag böjde på knäna och

Våra hästkrafter tog oss tryggt tillbaka
till Småland och det kändes som vi
verkligen hade varit på semester och
fått uppleva mycket, fast vi bara varit
borta i några dagar.

KET

HUSVAGN ELLER HUSBIL?
En jämförelse mellan
husvagn och husbil är
svår att göra, tycker jag.
Mycket av utrustning och
inredning är densamma,
men det finns ändå en hel
del som skiljer och det
finns för- och nackdelar
med båda.
Vi uppskattar att kunna lämna
framsätet efter en lång dags
körning och stiga in i husvagnen. I husbilen övergår dagens
sittplats vid ratten oftast till att
bli kvällens TV-fåtölj, men du
slipper förstås veva ner stödben
i regn och mörker.
Husbilen känns smidigare än
en husvagn och det är så klart
lättare att ta husbilen till de där
riktiga guldlägena ute i naturen.
Du kan köra fortare, lasta tyngre
och vara självförsörjande under
längre tid när det gäller vatten,
el och liknande. Men samtidigt
som husvagnen kan upplevas
lite otymplig att dra omkring
med så är det bra att ha tillgång
till en vanlig bil när husvagnen
är uppställd på camping.
Valet mellan husbil och husvagn handlar nog mest om hur
man prioriterar och vilken typ
av resenär man vill vara. Att det
ska vara en KABE är det absolut
ingen tvekan om, för vår del!
Tänker vi byta vår Briljant mot
en KABE Travel Master? I alla
fall inte i år.
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ANN-LOUISE
CARLSSON
TRÄNARE FRISKIS
& SVETTIS

UPPLADDNING GENOM URLADDNING
RUMPHÄVNINGAR
Ligg på rygg och i med fotsulorna i gräset. Lyft rumpan och balansera på fötter
och nacke. Jobba i långsamma rörelser
både upp och ner. Upprepa 10 gånger
eller mer.

HÖFTHÄVNINGAR
Balans ger styrka. Ligg på sidan och pressa armbågen mot
marken. Vila på knäet eller fötterna. Håll kroppen rak och
spänd under rörelsen. Doppa höften mot marken i små långsamma rörelser. Här tränar du många viktiga muskler.

StretchA ALLTID EFTER TRÄNING
• Baksida lår – fäll i höften och
känn hur det sträcker på låter
baksida.
• Framsida lår – greppa vristen
och dra bakåt så låret pekar ner,
sträck ryggen.
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• Insida lår – benet ut åt sidan, fäll
framåt så det sträcker på insidan
av låret.
• Vad och hälsena – ta spjärn med
tårna högt mot en kant eller vägg,
hälen i marken.

• Sätesmusklerna – korsa benet
högt upp på låret, ta tag om
knäet, sträck ryggen.
• Platt fall – kom långt ned med
rumpan, sträck ut armarna långt
och slappna av

KOM I FORM

UPPLADDNING GENOM URLADDNING!

KORTA SIT-UPS
En variant av en riktig klassiker. Upp
med fötterna luften, låren 90° från
marken och så jobbar du med korta
lyft med huvud och rygg. Långsamma
rörelser både upp och ner. Upprepa 10
gånger eller mer.

SLÄPP FRI ALL
ENERGI DU
HAR
Semester handlar om att ladda
om, fylla på och låta kroppen
och knoppen vara riktigt fulltankad till hösten. Koppla bort
vardagsstressen, ja visst. Men
inte stänga av energiflödet.
Batterierna till kameran laddas
inte om de ligger kvar på hyllan.
Likadant är det med kroppen.
Vi träffade Ann-Louise Carlsson
från Friskis & Svettis på för att få
lite inspiration.

30 MINUTER
RÄCKER

SITTANDE
ARMHÄVNING
Placera handflatorna något bakom
rumpan vid sidan. Fingrarna framåt,
hälarna är i marken och benen lätt
böjda. Lyft dig så rumpan”hänger”
i luften. Jobba i lugna rörelser med
hjälp av armarna.

BALANSERA
MERA

TRÄNA FÖR LIVET

Ställ dig på alla fyra, lyft sakta höger
arm och vänster ben och streck ut.
Hitta balansen och stanna kvar tills
det börjar ”kännas”. Byt sida och
upprepa.

Det behövs så lite i vardagen för att
kroppen ska må mycket bättre. På
Friskis pratar vi aldrig om att förändra
hela livet, men att lägga till en god
vana.

–	Ge dig själv minst 30 minuter konditionsträning varje dag, gärna innan
frukost så har du både energi och
tid till upplevelser resten av dagen.
Börja med att gå eller springa så
du får upp pulsen. Lugnt i början
tills kroppen blir varm. Att gå med
stavar aktivt är kanske det bästa,
och ännu bättre på stranden, då aktiveras fler muskler i ben och rygg.
– Cykla är alltid bra, eftersom det är
väldigt skonsamt för kroppen, men
det tränar den viktigaste muskeln
bra – hjärtat. Att bli riktigt andfådd
är nyttigt, variera så puls och andning går upp och ner.
–	Avsluta med en god blandning
styrkeövningar och stretching så
är du redo för dagen. Och en nyttig
frukost så klart.

–	På semestern är det perfekt att ta ut
svängarna och variera sin träning.
Eller bryta mönster och komma igång
på riktigt, säger Ann-Louise.
– Det är lätt att tro att vila är kroppens
grundläge, när det egentligen är
tvärt om. Till och med när vi sover vill
kroppen röra sig.
– Ett hjärta som får rusa upp i puls
regelbundet, växer och blir starkare. Dessutom pumpas massa goa
lyckokänslor ut i kroppen och det är
vanebildande, jag lovar.
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UPPLEVELSEN

Husvagnshelg med barnbarnen:

”Det roligaste
var att sova”
TEXT: carina lundeholm FOTO: mats lundeholm

De första husvagnssomrarna på egen
hand, utan några barn, kände vi oss
lite vilsna. Vi var två medelålders människor som plötsligt fick bestämma
allt själva. Efter mer än 20 år som ett
rullande semesterkollektiv, med fem
barn och ungdomar i familjen, blev
den nya tillvaron ganska annorlunda.
Nu har jag och maken börjat vänja
oss och vi brukar sitta i förtältet
på kvällarna och prata om hur det
var förr, när vi hade gympaskor och
badtofflor över hela golvet och nästan
aldrig hann läsa ut semesterboken vi
tagit med oss. I dag läser vi precis så
många böcker vi vill och kan slumra
i skuggan en stund efter lunch utan
att någon stör, för vi brukar somna
ungefär samtidigt båda två.
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Precis när vi befann oss i riskzonen för
att bli onödigt slöa och bekväma började
vi få barnbarn. Eftersom campinglivet
varit en del av våra egna barns uppväxt
vill vi förstås dela med oss av dessa
positiva upplevelser även till nästa generation. Därför försöker vi ta med oss
barnbarnen ibland på lite kortare turer
med vår husvagn.
I våras tillbringade vi en långhelg i Göteborg tillsammans med
Nora och Ellen. Båda systrarna
var fulla av förväntningar när
deras föräldrar vinkade av dem,
och det var vi också.
Vi hade laddat med spel, pussel, hinkar,
spadar, bollar och vattenpistoler för
att det inte skulle bli långtråkigt. Hur
vi nu kunde tro det. I sällskap med en
tvååring och en fyraåring blir det sällan
tråkigt.

SPRUTA VATTEN PÅ MORFAR
Första utmaningen kom vid läggdags.
Hemma sover flickorna i olika rum.
Nu skulle de dela den oändligt stora
sängen som morfar trollade fram i
husvagnens sittdel. En jättestor mjuk
bädd sänder ofelbart ut samma signaler till små barn som en studsmatta.
Efter en stunds hoppande och kullerbyttande var det dags att försöka varva
ner och sova. Inte helt lätt, när det går
att ligga både på längden och tvären i
sängen och nallarna har flygövningar
från den ena änden till den andra.
När barnen äntligen kommit
till ro flyttade vi TV:n till vår
sängände och drog för draperiet.
Med hjälp av två tandemkopplade
hörlurar kunde vi se på film utan att
störa. Där bakom draperiet smög vi
fram en chipspåse och två öl. Vi fnissade och kändes oss som två smygdrickande tonåringar.
Vid sextiden på morgonen kom båda
barnbarnen skuttande till vår säng.
Nu ville de ha frukost och sedan ge sig
ut och leka på campingens lekplats. Vi
försökte hävda att det fortfarande var
natt, men blev överbevisade av Nora
som drog bort mörkläggningsgardinerna från fönstret och pekade ut på
det klara vårljuset.
Några timmar senare var vi på plats

vid spårvagnsstationen med barnvagn
och välpackad skötväska. Vi åkte till
Universeum för att titta på en dinosaurieutställning och alla de andra
spännande miljöerna och djuren. När
vi kom hem till husvagnen igen var vi
lika trötta alla fyra. Men barn hämtar
nya krafter snabbt och snart befann
vi oss i ett livligt vattenpistolskrig,
där reglerna var utformade så att det
endast var tillåtet att spruta vatten på
morfar.
BADROCK OCH GUMMISTÖVLAR
Helgen gick fort. Vi utforskade skogsområdet utanför campingplatsen,
hälsade på hästarna vid ridskolan
intill, köpte lördagsgodis, sparkade
boll, matade fåglar och sprutade
ännu mer vatten på morfar. Små barn
på en campingplats behöver inte
särskilt mycket extra aktiviteter. Det
är tillräckligt spännande att få springa
till duschen på kvällen iklädd badrock
och gummistövlar eller att få hjälpa
till att diska eller sopa husvagnsgolvet.

deras mamma och hennes syskon
var små. När den trygga tillvaron runt
husvagnen monterades ner övergick
bilen till att vara den fasta punkten.
Föräldrarna var förstås glada att få
hem sina barn igen och Nora och
Ellen hade massor att berätta. När
vår dotter frågade Nora vad som hade
varit det allra roligaste under helgen
i Göteborg blev svaret ”att sova”. Så
Liseberg får vänta. Ingen nöjespark i
världen kan konkurrera med en stor
bred säng i mormors och morfars
husvagn. I alla fall inte så länge man
är fyra, snart fem.

På söndagen var det dags att fälla
ihop förtältet och packa ihop. Nora
och Ellen jobbade hårt med att bära
pinnar och rulla tältduk. När det
mesta var hopplockat ville de sitta
i bilen och vänta på att vi skulle bli
färdiga. Jag och maken log igenkännande. Precis likadant var det när
HUSVAGNSLIV NR 1 2013
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KRYSSET
INVESTERING I
FRIHET

SKOTT

EMMENTALERTYPEN

RESERVOAR

CITRUS
BANDSCHAKTARE

EFTER

PRISFORMATERAS

DRAMA- RENTVÅ
DARIO

SÅLT UT

ÄDELGAS
GRÅVERK
HUSHÅLLA
HAR EGEN
SOMMARVISA
LEK

GESTALTNINGARNA
FLYNN

NÖTT

RIKTNING
STÖD FÖR
NEDRE
VALV

EN
FALKMAN

LANDTUNGA

STÖT

TRANSPORTERADES

UNDERHÅLLA

RIOJA
KULEN

STORVILT

HJÄLPER

LAGLÖSHETEN
KOLLAR
UPPLAGA
BEDÖMER
FRAMTID

LIP

ÄR
STUNDOM
VARANNANS

LIVSMEDEL

SES I
REDET

TORKATS
UT
PAPPERSBLADEN
ÖVERVAKADE I DDR

SMÅFISK
ALPLANDSHJÄLTE

NOA-SON
STRILADE

TOMTE

HAVSFÅGELN

FLYGELN

BURPIPPIN
HAR
ORV SOM
SKAFT

KRITIK

ANLAG

SNÄLLE

SKALDE- UNIKUM
KONST
RIBBA

GAELISKT
JOHAN

FÖRVARINGEN
DONERAR
SVENSK
STANDARD

STAPPLANDE

STRECK

MÅTT

INGENTING
SPANSKA
SÅSEN

FÖRE
LANKA

FONDSYSTEM

ASIENLAND

BLOSSA

RYMDMÅTTET

KLIPPA

POLERA

KAJKA

LUSTGÅRD

MANDRILL
JAGANDET
KAN SES
DYKA

KVERULERA

Vinn fina priser från
KAMA Fritid!
Lös korsordet och skicka det till oss senast
den 30 september 2012, så är du med i utlottningen av fina priser från KAMA Fritid!
Adressen är:
KABE Husvagnar , Box 14, 560 27 Tenhult
Märk kuvertet med “Korsord”
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GREPPA
OXUDDE
162-12

Namn................................................................................................................................................
Adress...............................................................................................................................................
Telefon...............................................................................................................................................
E-post................................................................................................................................................

kabe-återförsäljare

KABE återförsäljare
våra kabe-återförsäljare finns
alltid när dig
SVERIGE
Husvagn & Fritid* .........................................................Alvesta
Traktor & Husvagnsservice* ........................................Arvidsjaur
Forsbergs Fritidscenter................................................Bjuv / Helsingborg
NIBO Caravan* .............................................................Bollnäs
Caravan i Eskilstuna* . .................................................Eskilstuna
FJ husvagnscenter* ......................................................Falkenberg
To Lu Rent Husvagnar* ................................................Grums
Tagene Fritidscenter* . .................................................Göteborg / Hisingskärra
Josefssons Husvagnar .................................................Göteborg / Landvetter
Josefssons Husbilar* (endast husbil)...........................Göteborg / Landvetter
Caravanhallen* . ...........................................................Haninge
Husvagn & Fritid* .........................................................Kalmar
Ohlins Husvagnar .........................................................Karlskrona
Polarmaskin..................................................................Kiruna
Zäta Caravan . ...............................................................Laholm
Kurts Husvagnar* . .......................................................Ludvika
Husvagnsimport ...........................................................Luleå
Skåne Camp* . ..............................................................Malmö
Östgöta Camping* ........................................................Mantorp
Camp4you* (endast husbil) ..........................................Piteå
Husvagnsimport i Piteå ................................................Piteå
Erikssons Husvagnar* .................................................Stenstorp
Åström Fritid* ...............................................................Sundsvall
Caravanhallen* . ...........................................................Södertälje
Öggestorp Caravan* .....................................................Tenhult / Jönköping
Fritidscenter i Trollhättan* ..........................................Trollhättan
GH Husvagnar ..............................................................Ulricehamn
Caravan Center i Umeå* ..............................................Umeå
Hansen Caravan* .........................................................Upplands Väsby
Husvagnsspecialisten ..................................................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
FINLAND
Best Caravan Oy*..........................................................Hyvinkää
Jalasjärven Kalustetalo Oy*..........................................Jalasjärvi
Tasan Auto Oy*..............................................................Jyväskylä
Kemppaisen Auto Oy*...................................................Kajaani
Caravan Shop Oy...........................................................Kokkola
Kouvolan Vaunu Oy*......................................................Kouvola
H.S Pitkänen Oy.............................................................Kuopio
Oulun Lomavaunu Oy*..................................................Oulu
Caravankeskus Reatalo*...............................................Rovaniemi
Auto-Simelius Oy*.........................................................Salo
Caravan Erälaukko Oy*.................................................Tampere
Turun Länsi-Vankkurit Oy*............................................Turku
K & K Kivinen*...............................................................Tuusula
Helsinki Caravan Oy*.....................................................Vantaa
Viitamaa Caravan Oy.....................................................Ylivieska
DANMARK
Camping-Specialisten.dk A/S.......................................Herning
Bijé Fritid & Camping....................................................Helsinge
Vestjysk Camping Center ApS.......................................Holstebro
Camping och Fritidscenter...........................................Horsens
Lunderskov Camping A/S..............................................Lunderskov
Biler & Campingvogne Stenseby..................................Neksø
* Återförsäljare av KABE Travel Master husbilar.

Caravan Centret I/S / Brohallen...................................Nørre-Alslev
Tarup Campingcenter A/S.............................................Odense NØ
Kronjyllands Camping Center.......................................Randers
PJ Caravan.....................................................................Roskilde
NH Camping ApS...........................................................Rødekro
Slagelse Camping & Fritid............................................Slagelse
Campinggården A/S......................................................Viby J.
Aabybro Camping & Fritid A/S......................................Åbybro
NORGE
Bil og Caravan Alta AS*.................................................Alta
Lian´s Caravan & Fritid AS*.........................................Bardufoss
Hoisveens Caravans .....................................................Brumunddal
Ringstad Caravan .........................................................Elverum
Caravanaess A/S* . .......................................................Figgjo
Caravan Vest AS*...........................................................Førde / Skilbrei
Bergen Caravan A/S* ...................................................Hylkje
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
Heistad Bil & Caravan...................................................Porsgrunn
Östfold Traktor A/S........................................................Rakkestad
Hagen Caravan A/S* . ...................................................Ringebu
Höstland AS, Caravansenter . ......................................Skage
Sortland Caravan A/S* .................................................Sortland
Snedfrid Pettersen AS*.................................................Tana
Bodø Caravan ...............................................................Tverlandet
Trondheim Caravan A/S* . ............................................Trondheim / Kvåle
E18 Caravan AS ............................................................Våle
Ålesund Caravan AS*....................................................Ålesund
TJECKIEN
Caravan Centrum Hykro s.r.o ......................................Reporyje
NEDERLÄNDERNA
Recreama de Boer Caravans BV* . ..............................Groningen
Van Eijk Caravans* .......................................................Hapert
Pauw Rekreatie* . .........................................................Heerhugowaard
Van Duinkerken Rekreatie BV* ....................................Hoevelaken
Hiddink Caravans B.V.* ................................................Tubbergen
Van der Slik Caravan Centrum Zoetermeer* ..............Zoetermeer
BELGIEN
Rijmaran bvba . .............................................................Brugge
SCHWEIZ
Mobile Freizeit B. Hinder .............................................Flurlingen
TYSKLAND
Caravaning Center Bad Kreuznach GmbH...................Bad Kreuznach
Freizeit KG Bielefeld......................................................Bielefeld
Caravania GmbH............................................................Dettingen / Teck
Kerkamm Camping Caravan Freizeit GmbH................Elmshorn
Camping Center Jülich GmbH......................................Jülich
Berger Fahrzeuge Neumarkt GmbH............................München
Delgado Freizeit GmbH.................................................Möser
Berger Fahrzeuge Neumarkt GmbH............................Neumarkt
Delgado Freizeit GmbH.................................................Wuppertal
Berger Fahrzeuge Neumarkt GmbH (Service).............Kressbronn
ÖSTERRIKE
Campingworld Neugebauer..........................................Neunkirchen

Semestra där solen skiner!

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

MARKNADENS
FÖRMÅNLIGASTE
FINANSIERING!

ENKEL & TRYGG FINANSIERING

KABE Husvagnar AB, Box 14, 560 27 Tenhult

Vi erbjuder enkel, trygg och förmånlig finansiering av din h
 usvagn eller
husbil. Kontakta din närmaste KABE-återförsäljare för en helhetslösning.

