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

KaBE 2013

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. 

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

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. 

även i badrummet är formerna helt nya. Helt ny inredning med nytt form-
språk – lite striktare, mycket modernare. 

säkerhetsnivån är en av marknadens högsta med bland annat anti-
sladdsystemet; du uppfattar oftast inte ens att det med säker hand redan 
hjälpt dig på vägen.  

NYa FUNKTIONER, NY DESIgN, NY TEKNIK 
– VÅRa HUSVagNaR OCH HUSBILaR HaR aLDRIg VaRIT BÄTTRE 

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. 

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

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!
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Häng MED Oss!

niCKE HaLLgrEn
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 ten-
hult där det mesta kretsar kring att bygga husvagnar och husbilar, 
och att förgylla människors fritid.

Carina LunDEHOLM
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.

ann-LOuisE CarLssOn 
TRÄNINgSExPERT
Hur kan vi få ut mer av vår semester, ladda 
batterierna ännu mer. För ann-Louise är 
svaret enkelt: uppladdning genom urladd-
ning! 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.

MiJa Kinning 
gÄSTSPELaNDE SUPERINREDaRE
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.

pia WEinZ KarLssOn
REDaKTöR
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. 

MEDarbEtarE
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Häng MED Oss!
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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
Erbjudandet gäller på deltagande campingplatser.

Husvagnsliv_uppslag.indd   1 11-01-24   13.18.06
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psst! vart går din nästa resa?
skicka din bästa semesterbild till oss på  
red@kabe.se

att bygga Lång- 
siKtigt FÖrtrOEnDE
i år kommer vi på KabE med kanske fler och större nyheter än 
någonsin på våra husvagnar och husbilar, vilket känns inspire-
rande för framtiden. Men den största nyheten handlar om förtro-
ende. 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 el-
ler 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.

vi HÖrs!

aLF EKstrÖM

5 ÅRS NYVagNS- 
gaRaNTI INNEBÄR:
u Fel som kan relateras till bygg-
teknik 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. 

rEsELEDarE
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Se nyheterna!

För många husvagns- och husbilsåka-
re, framför allt från södra och meller-
sta sverige, har ju den årliga mässan 
på Elmia i Jönköping blivit det tillfälle 
då man får se det kommande modell-
årets 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 samlings-
punkt där man träffas och umgås – 
och för många utgör den också avslut-
ningen för sommarcampingsäsongen.

Missa inte oss på 
facebook!

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
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!

Erbjudande!
gå billigare på

ELMia Husvagn 
Husbil 

Endast 85:- 
Ord.pris 150:- 

gå biLLigarE på ELMia Husvagn  
HusbiL – KÖp biLJEttEn  
HOs Din KabE-åtErFÖrsäLJarE

FOruM

Skriv till oss
sKriv HEM tiLL  
tEnHuLt! vi är ny-
FiKna på Dig OCH 
Din KabE!  
rED@KabE.sE

i år pågår mässan från den 6 septem-
ber till den 9 september, och mäss-
campen är sedan lång tid fullbokad.

Har du inte bokat plats på mässcam-
pen, så har du ju alltid möjligheten att 
göra ett endagsbesök, och då har din 
KabE-återförsäljare ett specialerbju-
dande 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/.
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Mija Kinning 
KnaCKar på runt OM i svErigE

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 fram-
gångsrika 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 avsnit-
ten 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 under-
bara människor som släppt in mig i deras hem” avslutar Mija.

BILEN HaR aLLT
”i den här bilen finns allt 
jag behöver och den är 

alltid i min närhet var jag 
än befinner mig.”

”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.

EgEN 
VERKSTaD

”tänk att ha sin verkstad 
med sig vart man än 

åker”

LÄTTKöRD
”Jag trodde inte att jag 
skulle kunna köra den 

här jättesaken, men det 
är lätt att ratta”
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JOnas tiDQvist
KaMa FritiD

trEnDEr

DEt aLLra sEnastE inOM CaMping  
signaLEr

gryM griLL
En bra grill som även fungerar som kamin! Med Dometics 
hetaste campingnyhet kan du både laga mat och värma i för-
tältet! 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 gran-
nens vagn parkeras två grästuvor för nära...

MånaDEns HEtastE!
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trEnDEr

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?

snip-snap – 
visa var sKå-
pEt 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 förvaringsmöjlig-
heter. 

bEsKEDaDE  
FavOritMuggar 
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 EnErgi-
bEsparing
nu kan du byta ut dina hallogenlam- 
por 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.
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KABE NYHETER

2013

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.
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2013

– Det är svårt att veta var jag ska börja, säger Johan skoge-
ryd, 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 fram- 
och 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 formkäns-
lan.

Nytt integrerat bakparti

Hela bakpartiet är nytt med egendesignade lampor. 
baklyktorna är något helt nytt och verkligen iögonfal-
lande. Och hela bakpartiet är formgivet med dub-
belkrökta 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 lam-
porna.

– takspoilern upptill toppar designen.

–  nya, tuffa, helt egenut-
 vecklade lampor
–  supersnygga infällda  
 handtag 
–  rött designelement som  
 binder ihop lamporna
–  takspoiler upptill

nytt baKparti
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NYTT   KabE 2013

– vi har jobbat väldigt mycket med belysningen till i år. Ljus 
ger stämning och rymd, och vi har lagt till många fler ljus-
källor 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 hö-
gre 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.

skåpen har blivit rymligare och högre tack vare att 
taket höjts i vagnens framkant. 
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Olor aliquun tenima id quas re ilit eos aut eatum repe 
soles re oficim ut et, quias ent dent, om

Högblankt laminat Elpanel med alla funktion samladesopsortering 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, sä-
ger 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 

före”. årets uppfinning  är att vat-
tensystemen kan tömmas med en 
enda knapptryckning från elpanelen. 
systemet kallas autoDrain och kan 
beställas som tillval. praktiskt för dig 
som använder din vagn mycket – sär-
skilt 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 husvag-
narna upp till Hacienda på chassin 
från tyska al-Ko precis som de flesta 
av KabEs husbilar gjort i många år. 

– säkerhetsnivån är en av mark-
nadens 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.

Läcker duschpod
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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 ut-
rymmet 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 sät-
ter 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. 

”se till att ha dina favorit-
prylar nära till hands.”

DrÖM OM  
En ny vagn!
textilier är nog det enklaste sät-
tet 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. 

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 portionskaps-
lar smakar utmärkt, även i italien. Det här är en nespresso 
med mjölkskummare. 

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

styLa Din Husvagn
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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.
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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

Mobil komfort utan kompromiss

UNIKT
luftfördel-

ningssystem

NYHET
Inga

skrymmande 
stödben

Optimal sikt 
på nära och 

långt håll

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	vind-	
	 sensor	som	standard

•	Med	ett	enkelt	knapptryck		
	 fäller	du	ut	markisen

Backvideosystem  
Waeco RVS-794
•	Värdens	minsta	dubbel-	 	
	 kamera	med	linsskydd

•	Fjärrsikt	med	50°

•	Kameran	är	försedd	med		
	 en	integrerad	värmefunktion		
	 och	vattentät	mikrofon

•	Lysdioderna	har	monterats		
	 separat	för	att	förhindra		 	
	 reflexer

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

www.dometic.se
Se ytterligare produktinformation på:
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Upplev alla våra navigationsenheter på;
www.pioneer.se

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

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 över-
blick 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.

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. 

www.dawadack.se 
031-742 11 80

Utveckling som visar vägen

KH19
Ecowing

KU39
Ecsta Le Sport

KABE VALDE ETT 
MÖNSTRAT PLASTGOLV

FRÅN TARKETT.

Hög isolerförmåga och låg vikt gör Ecoprim® till det 
självklara valet för den som vill spara energi. För mer 
information besök paroc.se/byggboken

Med Ecoprim® i husvagnen
kan du caMpa årEt runt.
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Lätt
att Laga i

Husvagn!Mat

Hemma i köket är skåp och lådor 
fullproppade med glas, porslin, grytor, 
skålar och allehanda praktiska hus-
hållsredskap. 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 

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 la-
gar god mat när köket står på hjul.

H
u

sv
ag

n
s

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 syn-
nerhet då.

HEMMagjORD SORBET 
sommar och semester brukar betyda 
grillning. våra mest minnesvärda grill-
måltider 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 re-
cept) 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 cam-
pinggrannarna på. (se recept)

Jag har en favorit bland mina husge-
råd 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 hus-
vagnen känns rolig och avkopplande. 

snabbLunCH viD autObaHn ELLEr griLLning i sOLnEDgångEn

Mat
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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 res-
terande vatten med handen. blanda med grönsakerna. 
tillsätt salt, peppar, citronsaft och olivolja.

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

KyCKLingspEtt MED  
sEsaM OCH HOnung
> 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.

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

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.

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 använ-
der vegetariska färsprodukter, tillsätt lite extra olja så det 
inte blir för torrt.) stek tills färsen är gyllenbrun.

Häll olivolja i botten på en ganska liten kastrull. Hacka 
tomaterna och lägg i kastrullen tillsammans med tomat-
puré, 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 bland-
ningen till halvfast konsistens.

vispa äggvitor och socker. blanda med jordgubbsmassan. 
Frys färdigt och rör några gånger under infrysningen.
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uppLEvELsEn

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.

fiske
Husbils-

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, havsöringpre-
miär 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 minus-
grader 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 väderprog-
noser 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 EFtErMiD-
Dag innan vi KOMMEr ut på stOra 
vägEn OCH vi viLL FÖr aLLt sMÖr i 
sMåLanD intE Missa CHansEn tiLL 
årEts FÖrsta KväLLsFisKE i sOLnED-
gångEn. 

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 landsorts-
mack. 

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 rig-
gar 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 beroendeframkal-
lande… Man bor hela tiden några meter 

uppLEvELsEn

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 stäm-
ma 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 kuller-
sten och tång. 

DEn särEgna LuKtEn av Hav OCH Kust 
FyLLEr våra näsbOrrar OCH DEt 
Känns unDErbart att Kan FisKEsä-
sOngEn 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 fing-
rarna och frysa i spöringarna då temperatu-
ren 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 trädtop-
parna, vilken underbar kväll på kusten! 

TexT & bild: Henrik Larsson
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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 an-
nars 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 campingstrå-
ken 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 da-
gar. 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. 

sista eftermiddagen börjar det knorra 
rejält i magen och vi inser att vår hal-
tande shopping på väg upp häromda-
gen 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…. 

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 

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. 

Jag uppLEvEr HusbiLEn MyCKEt 
sMiDig att KÖra trOts sin stOr-
LEK, OCH turbODisELn gÖr att 
DEn Känns FÖrvånansvärt pigg 
på vägEn. 

Den 6-växlade lådan gör att man hål-
ler en god marschtakt på motorväg 
mellan 90 och 100 km/h på låga varv-
tal, och det med en bränsleförbruk-
ning på strax över 1 liter per mil. 

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

uppLEvELsEn
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HEnriK OCH vännEn pEtEr pratar HusbiL

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.

HEnriK 
tyCKEr tiLL…
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 bekant-
skap 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 ”bagage-
lucka” 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! 

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 auto-
matik. står man på camping och koppar in sig på 
fast el drivs allt via 220 v. bilen har separata bat-
terier för bil- respektive bodel, och dubbla ga-
solflaskor. 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 fiskemun-
dering. Det är lite som med tält, bekvämligheten 
ökar om man går upp en storlek i förhållande till 
antalet personer. 

innan vi gick 
ut slog jag på 
värmen i bilen 
och nu är det fantastiskt 
skönt att komma in och 
fixa en bit mat. 
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NYTT   KabE 2013

nytt   HUSBIL

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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FÖrDEL KabE

Nytt ögoNkast fråN husbilarNa

nytt   HUSBIL

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.

– 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, 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 design-
mässigt, 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. 
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NYTT   KabE 2013

...FLEr nyHEtEr
– 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. 

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 Da-
niel, resten bygger och monterar vi själva - näs-
tan 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 kompak-
tare 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 beteck-
ningen 740 t med två långbäddar och bad och 
toa längst bak i kortändan. alla husbilar har 
försetts med nedfällbart armstöd i passagerar-
soffan, både mot ytterväggen och ut mot mitt-
gången. 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 tygkol-
lektioner varav två i skinn finns att välja på.

– vi gör en del förändringar i modellprogram-
met också, berättar Daniel. Modellbeteckning-
arna 690 och 730 utgår, men bilarna finns kvar 
och blir varianter av 700 och 740.
– Möjligheterna att skapa personlig och näst in-
till 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.

– bänkskivan i köket 
och bordsskivan har 
fått ett tunt, hög-
blankt laminat med 
glaskänsla.

KÖK

– ny design på inred-
ningen 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.

sOvruM
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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 passage-
rarsoffan, både mot ytterväggen 
och ut mot mittgången. ger bra 
sittkomfort för passagerarna!

– även i toalettrummet 
är formerna helt nya. 
Helt ny inredning och ny 
ho med nytt formspråk 
- lite striktare, mycket 
modernare. 

baDruM
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upplev vintErn
Husvagnsvana vinteramatörer på Husbilsäventyr

TEXT: carina lundeHolm  FOTO: mats lundeHolm

rEsan

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 skidan-
läggning 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.   

vintErCaMping. OrDEt LåtEr sOM varM CHOKLaDMJÖLK  
MED vispgräDDE, rÖDrOsiga KinDEr OCH HEMstiCKaDE  
raggsOCKOr. Mysigt OCH HärLigt avsLappnat. 



32  HusvagnsLiv  nr 1  2013

på tOrsDagsKväLLEn var vi rEDO 
att gE Oss iväg. HusbiLEn var 
FuLLtanKaD OCH uppvärMD, vi 
HaDE gasOL OCH vattEn OCH KyL-
sKåpEt 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 garage-
uppfarten. 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 upp-
sättning 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 bekan-
tat 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 vä-
nern. 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. 

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 

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 FOtO-
graFEring unDEr DEn väLKänDa 
sKyLtEn. ”i FäDErs spår – FÖr 
FraMtiDs sEgrar”. 

uppställningsplatsen för husvagnar och husbilar ligger precis vid liftsystemet. 

psst! Husbilsamatörer 
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...

uppställt för fotografering. solnedgång över fruset landskap. vy från toppstugan.

rEsan
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Carina
tyCKEr tiLL
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 husvag-
nen. 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 hus-
vagn 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.

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 la-
gom 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. parkerings-
platsen 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 liftsys-
temet. Jag skämdes nästan när jag 
insåg att vi skulle bo så nära skid-
backarna 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 vintErpara-
DisEt OCH HaDE intE FÖr avsiKt 
att FLytta Oss FÖrrän DEt var 
Dags att styra HEMåt på sÖnDa-
gEn.

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 solned-
gång över det frusna och storslagna 
landskapet. Det var osannolikt vackert 
och jag frågade mig själv varför vi inte 
hade åkt norrut på vintern förut. 

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 kilo-
meter runt sjön. vi vandrade ner till 
receptionsområdet för att hyra skidor. 

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

kände mig ungefär som Charlotte 
Kalla brukar se ut på tv. Fast bara i 
600 meter. Där gick det lite utför sam-
tidigt 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. 

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.

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 husbi-
larna. när vi tittade ner på campingen 
från berget kunde vi konstatera att 
KabE är en mycket populär vinterhus-
vagn. Det lyste rött och vitt överallt. 
även om vi råkade vara den enda 
husbilen för tillfället, var vi alltså i gott 
sällskap.

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 kyrk-
stall, 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.

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. 

Carin i snÖriKEt
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uppLaDDning gEnOM urLaDDning 

iFOrMann-LOuisE 
CarLssOn 
tränarE FrisKis 
& svEttis

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 lång-
samma rörelser. Här tränar du många viktiga muskler.

ruMpHävningar 
Ligg på rygg och i med fotsulorna i grä-
set. Lyft rumpan och balansera på fötter 
och nacke. Jobba i långsamma rörelser 
både upp och ner. upprepa 10 gånger 
eller mer.

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.

• 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
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uppLaDDning gE-
nOM urLaDDning! 

sLäpp Fri aLL 
EnErgi Du 
Har
semester handlar om att ladda 
om, fylla på och låta kroppen 
och knoppen vara riktigt full-
tankad 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. 

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.

30 MinutEr  
räCKEr

träna FÖr LivEt
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 kondi-
tionsträning 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 ak-
tiveras 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 and-
ning 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 star-
kare. Dessutom pumpas massa goa 
lyckokänslor ut i kroppen och det är 
vanebildande, jag lovar.

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
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.

KOM i FOrM
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uppLEvELsEn

HusvagnsHELg MED barnbarnEn:

”DEt rOLigastE 
var att sOva”

De första husvagnssomrarna på egen 
hand, utan några barn, kände vi oss 
lite vilsna. vi var två medelålders män-
niskor 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.

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 ge-
neration. Därför försöker vi ta med oss 
barnbarnen ibland på lite kortare turer 
med vår husvagn. 

i våras tiLLbringaDE vi En Lång-
HELg 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.

TExT: Carina LunDEHOLM  FOTO: Mats LunDEHOLM
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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 signa-
ler till små barn som en studsmatta. 
Efter en stunds hoppande och kuller-
byttande 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 DrapE-
riEt. 

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 fnis-
sade och kändes oss som två smyg-
drickande 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 mörkläggningsgardi-
nerna 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 dino-
saurieutställning 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 skogs-
området 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 husvagnsgol-
vet. 

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 igenkän-
nande. precis likadant var det när 

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.
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namn ...............................................................................................................................................

adress ..............................................................................................................................................

telefon ..............................................................................................................................................

E-post ...............................................................................................................................................

Vinn fina priser från  
KaMa Fritid!
Lös korsordet och skicka det till oss senast 
den 30 september 2012, så är du med i utlott-
ningen av fina priser från KaMa Fritid! 
adressen är: 
KabE Husvagnar , box 14, 560 27 tenhult
Märk kuvertet med “Korsord”

KryssEt
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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

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

KABE återförsäljare 
våra KabE-åtErFÖrsäLJarE Finns  
aLLtiD när Dig

KabE-åtErFÖrsäLJarE
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