Uppsala 2017-09-01

PRESSINFORMATION
Husbilar fortsatt uppåt – husvagnar enligt prognos
Redan vid påsktid förutspåddes att nyregistreringarna av husvagnar kommer att ligga på plus/minus fem
procents förändring jämfört med föregående år, och just nu skiljer det endast tre vagnar jämfört med
fjolårssiffrorna.
Orsaken till stabiliseringen beror troligen bland annat på att Sverige, sedan många år tillbaka, är det
husvagnstätaste landet i Europa med 284 husvagnar per 10 000 invånare.
För husbilar fortsätter nyregistreringarna att öka starkt, men så är ju också den marknaden mycket yngre än
husvagnsmarknaden. Tillväxtpotentialen är därmed större, och det är en bit kvar innan Sverige klättrat från
andra till första plats i Europa även när det gäller husbilar.
Nu ser branschen med spänning fram emot den instundande mässan på Elmia i Jönköping (6 - 10
september), som ju av tradition brukar vara en god värdemätare på intresset för det mobila boendet.
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Svenska husvagns- och husbilsregistreringar under januari – augusti

Husvagnsregistreringar för augusti 2017
Under augusti månad 2017 registrerades 268 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan
registrerades 289 stycken.) Hittills under 2017 betyder det 2 969 registrerade husvagnar mot 2 972 under
samma period 2016. I procent innebär detta en minskning med 0,10 %.

Husbilsregistreringar för augusti 2017
Augusti månads husbilsregistreringar visar 629 stycken, medan det i augusti föregående år
registrerades 447 husbilar. Hittills under kalenderåret 2017 har det totalt registrerats 5 292 husbilar, medan
det under motsvarande period 2016 registrerades 4 509 stycken. I procent innebär detta en ökning med
17,37 % för år 2017.
För ytterligare information ring Lars Erik Paulsson på HRF-kansliet, telefon 0765-62 27 17.
På förbundets hemsida www.husvagnsbranschen.se hittar du alltid den senaste informationen!
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