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INLEDNING

År 2020 var året när det mesta vändes upp och ner. Saker vi tagit för givna 

var inte längre självklara. Världen som verkade oändligt stor blev plötsligt 

mindre.

   Längtan efter en normal tillvaro är stor och förhoppningsvis är tiden 

snart här när vi åter kan göra allt det vi älskar - som att resa fritt, gå på 

konserter och umgås med familj och vänner.

   Mobilt boende kommer att gå stärkt ur denna prövning. Det är en semes-

terform som är trygg, säker och klimatsmart. Att bo i husvagn är det per-

fekta sättet att njuta av livet och naturen tillsammans med nära och kära.

   Värdesätter du husvagnar som är välutrustade, ombonade, fungerar året 

om och har ett konkurrenskraftigt pris är valet enkelt. Då är det en Hobby 

du ska ha. Välkommen att läsa om alla fördelar med en Hobbyvagn och om 

nyheterna för modellåret 2021!

DEN LJUSNANDE 

FRAMTID ÄR VÅR

INNEHÅLL

Håkan Jägmar, försäljningschef

Hobby Sverige

Sida 18-19

Sida 22-23

Sida 8-9

Sida 20-21

Hoppa över ett digitalt helvetes-
gap i Filmbyn Småland

Tester i köldkammare visar att 
Hobby har god värmekomfort.

Dags att testa fricamping i Sverige.

Ombonad interiör. 
För Hobby är insidan viktig

NYEHTER

Sida 6-7ÅRETS NYHETER!

Beställ enkelt på nätet och välj vilken återförsäljare du vill hämta din beställning hos. Fraktfritt! 
Våra återförsäljare finns på över 100 orter -bara i Sverige!

Med mer än 11 000 produkter i lager är vi Nordens ledande tillbehörsgrossist inom 
husvagn och husbil. 

www.kamafritid.se

Handla när du vill Handla när du vill 
-var du än är.-var du än är.

Störst i 
Norden
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  Utrustningspaket

Som vanligt levereras alla Hobbys husvagnsmodeller 

med ett väl tilltaget utrustningspaket som standard. 

Paketet kallas Hobby Komplett och det inkluderar med 

råge allt som behövs för en komfortabel husvagnssemes-

ter. Vill du sätta ytterligare guldkant på tillvaron finns ett 

brett urval av tillbehör som tillval.

Trevlig köksmiljö i Prestige.

NYHETER 2021

Hobby har tillverkat husvagnar ända sedan 1967. 

Under förra året passerades en imponerande milstol-

pe då husvagn nummer 600 000 lämnade produkti-

onsbandet. Vissa dagar tillverkas över 100 fritidsfor-

don på fabriken i Fockbek. Med all denna erfarenhet är 

det inte konstigt att Hobby är så populär bland hus-

vagnsägare i hela Europa. 

– Framför allt uppskattar kunderna den rymliga käns-

lan, de omsorgsfullt utformade detaljerna och den 

mysiga atmosfären, säger Håkan Jägmar.

Nya planlösningar

Med totalt 59 planlösningar fördelat på sex modellse-

rier har Hobby marknadens bredaste modellprogram 

för 2021. Programmet innehåller flera spännande 

nyheter. Bland annat presenteras tre helt nya planlös-

ningar; Hobby 460 SL Excellent, Hobby 620 CL Excel-

lent och Hobby 650 UFf Prestige. 

Fingertoppskänsla

Som vanligt förfinar Hobby varje år sitt hantverk och 

visar prov på fingertoppskänsla ner i minsta detalj. 

Årets modeller har till exempel ny hörnbelysning, ny 

spis från Thetford, ny handdukskrok, nytt drag och 

större lastlucka. Även klädslar, träslag och färgsättnin-

gar har uppdaterats på modeller i Excellent- och Pres-

tige-serierna. En annan nyhet är att alla modellserier 

(förutom Premium) har fått ett nytt utvändigt utseen-

de. De gråa dekorfälten på långsidorna har ny formgiv-

ning som ger ett fräscht och modernt intryck.    

Med modellprogrammet för 2021 befäster Hobby sin ställning 

som Europas största husvagnstillverkare. 

– Hobby har planlösningar för alla smaker. Vi är märket som ger 

mest för pengarna, säger Håkan Jägmar, försäljningschef Sverige. 

Text: Daniel Andersson Foto: Oliver Franke

PREMIÄR FÖR HOBBYS 
MODELLPROGRAM 2021

Praktisk handdukshängare.Uppdaterad Hobby Connect.Ny spis från Thetford.

Större lastlucka.

Nytt drag.

Ny exteriör dekor.

Badrumsinteriör 

från Prestige
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Låt oss vara ärliga – på utsidan ser de flesta husvagnar ganska 

lika ut. Det är när vi öppnar dörren och stiger på som de verkliga 

skillnaderna visar sig. Interiören i Hobbys husvagnar tål att 

jämföras, vi vill rentav hävda att vi är bäst i klassen. 

Text: Daniel Andersson Foto: Oliver Franke

DET ÄR INSIDAN SOM 
RÄKNAS – OCKSÅ

L äcker exteriör design i all ära, det är trots allt 

inuti en husvagn som det mobila livet levs. 

Bekväma sängar, praktiskt kök, sköna soffor 

och mysig atmosfär är viktiga faktorer för en trivsam 

husvagnssemester. Men också allt det där som inte 

syns direkt spelar stor roll, som till exempel rymliga 

garderober, smarta förvaringsytor, eluttag och god 

belysning. 

Form och funktion

Att bygga bra husvagnar handlar om att göra kloka 

avvägningar – att välja material, ytskikt och utrust-

ning som balanserar form och funktion. Hobby är 

världskända för att klara denna balansgång med bra-

vur och modellprogrammet för år 2021 visar detta 

med all tydlighet. Välkommen att utforska årets nyhe-

ter, du kommer att hitta massor av smarta lösningar 

med gedigen kvalitet som tål att jämföras med kon-

kurrenterna. 

Två nya klädslar

Hobby lägger stor vikt vid en mysig och ombonad atmosfär 
invändigt. Textilier gör stor skillnad för känslan i en husvagn 
och ateljén på fabriken i Fockbek jobbar ständigt med att ta 
fram nya produkter som förhöjer upplevelsen. I år presente-
ras två nya klädslar – ”Stilo” som finns i Excellent-seriren 
och ”Taiga” som finns i Prestige-serien.

Flaggskeppet 720 WQC med tvärställt badrum, stor 

C-sittgrupp och en underbart skön drottningssäng.

 Till vänster Super Slim Tower, rymligt kylskåp från Dometic.

Hobbys unika dropdownsäng är standard på 515 UHL/UHK.

Smart sängbreddning 

gör enkelsängar till 

dubbelsäng.

Till höger Hobbys prak-

tiska instegsgarderob.

INTERIÖR

Taiga

Stilo



SOMMAR  2020    98    SOMMAR 2020

MODELLPROGRAM

Det finns en Hobby för varje smak. Med sex modellserier och sammanlagt 59 plan-

lösningar finns det mycket att välja på oavsett hur din familjekonstellation ser ut 

och vilka behov du ställer på ditt mobila boende. Välgjort in i minsta detalj och med 

optimal komfort per investerad krona. Välkommen att hitta just din Hobby!

Text: Daniel Andersson; Foto: Oliver Franke

ÖVERSIKT MODELL-
PROGRAM 2021

ONTOUR
• finns i fyra planlösningar

• max 2,20 meter bred

• ny exteriör design

PRESTIGE
• totalt 12 planlösningar

• två planlösningar med barnkammare

• fem planlösningar med tvärställt 

    badrum bak

• två planlösningar med drottningsäng

• ny exteriör design

• nytt träslag

• ny klädsel

• ny planlösning: 650 UFf

DE LUXE
• totalt 18 planlösningar

• sex planlösningar med barnkammare

• två planlösningar med drop-down-säng

• två planlösningar med drottningsäng

• en planlösning med tvärställt badrum bak

• ny exteriör design

DE LUXE EDITION
• totalt sex planlösningar

• fyra planlösningar med barnkammare

• ny exteriör design

PREMIUM
• totalt fem planlösningar

• en planlösning med drottningsäng

• en planlösning med tvärställt badrum bak

EXCELLENT
• totalt 14 planlösningar

• tre planlösningar med tvärställt 

    badrum bak

• två planlösningar med drottningsäng

• ny exteriör design

• nytt träslag

• ny klädsel

• nya planlösningar 620 Cl och 460 SL
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HOBBY KOMPLETT NYHET 2021

VÄLUTRUSTADE 
STANDARDMODELLER

– ALLT DETTA INGÅR I HOBBY KOMPLETT

Extra bred ingångs- dörr med fönster, förstärkta 
gångjärn, bättre låsning, förvaringsfack och 
sopkorg samt insektskyddsplissé i dörrkarm

Isolerad taklucka med mörkläggnings-
gardin och insektskyddsplissé

Fönster med kombikassett, 
mörkläggningsgardin och 
insektskyddsplissé

Extra stort kylskåp med upp till 
150-liters volym* 

Minst fem 230V-uttag

Fallskydd för 
våningssängar*

Kökslådor med 
Push-Lock och 
Soft-Close

Plafond runt kökfönstret med 
integrerade 230V-uttag*

Ventilerade överskåp med gott 
om förvaring och Soft-Close

Bekväma resårmadrasser

Barnsängar med 
skrivtavla* 

Hobby CI-BUS styrning 
med TFT-display för 
styrning av alla funk- 
tioner i husvagnen*

CI-BUS kontrollpanel 
för ljusstyrning med 
nivåindikator

Separata strömbrytare
för barn

TRUMA värmesystem*:
S-3004/S-5004
inkl. elparton alt. Combi 6E

PU-skummade vattenresistena 
hörnstolpar med utmärkta 
isoleringsegenskaper 

Stödhjul med indi- 
kering för kultryck*

Dragstångskåpa

Antisladd koppling 
Knott KS 25

Integrerad förtältslistNy större lastlucka 
"Maxi"

Bromssystem KNOTT ANS 
med automatisk justering av 
bromsar

Navkapslar*

Stödben

Skärmkant med integ-
rerad kederlist.

Tonade högkvalitativa  
fönster med säkerhetslås

Till 2021 års modellprogram lanserar Hobby tre helt nya 

planlösningar. Det är två nya Excellent och en Prestige 

som har sett dagens ljus.

    Nya 460 SL och 620 CL ingår båda i populära och ele-

ganta Excellent-serien. Den förstnämnda har enkelbäd-

dar och kök samt rymligt badrum längst bak. Nya 620 CL 

har en väl tilltagen C-formad soffgrupp och stort kök 

med rejäl diskbänk. 

    Den tredje nyheten heter Hobby 650 UFf Prestige. Det 

är en ny planlösning med stor, fristående dubbelsäng. 

Dusch och toalett är separerade och placerade motställ-

da mitt i vagnen. 

PREMIÄR FÖR TRE 
NYA PLANLÖSNINGAR 

Excellent 460 SL

Längd: 6,76 m 
Bredd: 2,3 m 
Totalvikt: 1350 kg

I KORTA DRAG: 
• Rymligt badrum  
• Praktiskt kök längst bak 

FINNS SOM STANDARD: 
• Pelarbord 
• Exteriört uttag 230 V  
• Stämningsbelysning

Excellent 620 CL

Längd: 8,03 m 
Bredd: 2,5 m 
Totalvikt: 1900 kg

I KORTA DRAG: 
• Planlösning som återfinns i Prestige-
serien  
• Stor C-formad soffgrupp 
• Rymligt kök med praktisk diskbänk 
• Planlösning med känsla av rymd

FINNS SOM STANDARD: 
• Pelarbord 
• Exteriört uttag 230 V 
• Stämningsbelysning

Prestige 650 UFf

Längd: 8,33 m 
Bredd: 2,5 m 
Totalvikt: 1900 kg

I KORTA DRAG: 
• Stor, fristående dubbelsäng 
• Separat dusch och toalett

FINNS SOM STANDARD: 
• Truma Combi 6E värmesystem 
• Exteriört uttag 230 V  
• Stämningsbelysning
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NYHET 

2021

LED- stämningsbelysning*

* beroende på modell
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HUSVAGNAR 2021

650 UFf

Prestige

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UFf

Premium

L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

720 WQC

Prestige

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

540 UFf

De Luxe, Excellent

L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

DUBBELSÄNGAR

BARNSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

390 SF

Ontour

L: 5.784 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg

400 SFe

De Luxe

L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF

De Luxe

L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

455 UF

De Luxe

L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

4 96 3 150 3 96 4 96

460 UFe

De Luxe, 

De Luxe Edition, Excellent 

L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UFe

Excellent

L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB

De Luxe, Excellent

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 FU

De Luxe, Excellent

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

4 150 4 150 4 1504 150

560 CFe

Excellent

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 FC

Prestige

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU

Excellent, Prestige

L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 CFe

Premium

L: 8.013 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

4 150 4 150 4 150 4 150

650 UMFe

Excellent

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC

Prestige

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFU

Premium

L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

4 1 150 4 150 4 150

470 KMF

Ontour

L: 6.713 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

490 KMF

De Luxe, De Luxe Edition

L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

515 UHK

De Luxe

L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 KMFe

De Luxe

L: 7.442 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

3 2 96 3 2 150 5 2 150 3 2 150

545 KMF

De Luxe, De Luxe Edition

L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe

De Luxe, De Luxe Edition

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe

De Luxe Edition

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU

De Luxe

L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

3 2 150 3 2 150 3 2 150 4 2 150

720 UKFe

Prestige

L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KWFU

Prestige

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

5 2 150 4 2 150

460 SFf

De Luxe, Excellent

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

2 1 150

4 150 4 150 4 150 4 150

HITTA PLANLÖSNINGEN SOM PASSAR DIG

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

BYGG DIN 
EGEN HUSVAGN
Komponera den optimala 

husvagnen med vår konfigurator. 

Skanna QR-koden!

Här ser du alla våra planlösningar. På vår sajt finns en konfigurator där du enkelt bygger 

din egen husvagn. Du kommer att upptäcka att Hobby har ett enormt brett modellprogram 

– och prisvärt!
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ENKELSÄNGAR

Nya 620 CL Prestige har väl 

tilltagen C-formad soffgrupp 

och stort kök med rejäl diskbänk.

460 DL

Ontour

L: 6.609 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

460 LU

De Luxe

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 SL

Excellent

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

470 UL

Ontour

L: 6.713 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

3 96 4 96 3 150 3 96

495 UL

De Luxe, De Luxe Edition, 

Excellent, Prestige

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL

Premium

L: 7.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

515 UHL

De Luxe

L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 WLU

Excellent

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

4 150 4 150 6 150 4 150

540 UL

De Luxe, Excellent

L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 LU

Prestige

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WLU

Prestige

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 UL

Premium

L: 8.013 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

4 150 4 150 4 150 4 150

620 CL

Excellent, Prestige

L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 WLC

Prestige

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

4 150 4 150

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

ENKELSÄNGAR

QUEENSBÄDDAR

www.caravanclub.se

MERVÄRDE PÅ 
DIN FRITID.

Du är välkommen med i ett härligt gäng 

medlemsfamiljer som delar ditt mobila  

fritidsintresse. Ditt medlemskort i Caravan Club 

är laddat med många fina förmåner som kan  

ge dig mervärde på din fritid.

– Bli en av oss du också!

FÖRMÅNER
AKTIVITETER
TRYGGT
Caravan Club of Sweden är en ideell förening för 

alla som gillar campinglivet och mobil fritid. 

Klubben bildades 1958 och har idag fler än  

29 000 medlemsfamiljer.
www.caravanclub.se

MERVÄRDE PÅ 
DIN FRITID.

Du är välkommen med i ett härligt gäng 

medlemsfamiljer som delar ditt mobila  

fritidsintresse. Ditt medlemskort i Caravan Club 

är laddat med många fina förmåner som kan  

ge dig mervärde på din fritid.

– Bli en av oss du också!

FÖRMÅNER
AKTIVITETER
TRYGGT
Caravan Club of Sweden är en ideell förening för 

alla som gillar campinglivet och mobil fritid. 

Klubben bildades 1958 och har idag fler än  

29 000 medlemsfamiljer.

NY VERSION AV 
HOBBY CONNECT 

I september lanseras en uppdaterad 

version av styrsystemet Hobby Con-

nect. 

    Via Hobby Connect kan du bl a kontrol-

lera värme, AC och belysning. Appen 

MyHobby är fjärrkontrollen som gör att 

du med din smartphone kan styra hus-

vagnen var du än befinner dig.

    En stor nyhet i den nya versionen är att 

alla Hobbyvagnar från och med 2021 års 

modell kan styras med appen via blue-

tooth. Det behövs inget tillval utan ingår 

som standard. För att kunna styra funkti-

onerna på distans krävs Hobby Connect 

+, ett tillval som kostar 7990 kronor.

    – I samband med detta lanserar vi även 

ett nytt gränssnitt enligt Hobbys grafiska 

profil, berättar Emma Clewåker Wisén, 

projektledare på Netmine. 

    Hobby Connect är utvecklat av Värna-

mo-bolaget Netmine och är kompatibelt 

med alla Hobby från 2017 års modell.

    – Vi har ett nära samarbete med fabri-

ken i Fockbek. Tillsammans utvecklar vi 

systemet för att erbjuda en bra använda-

rupplevelse, säger utvecklingschef Johan 

Kristins.

HUSVAGNAR 2021

Emma Clewåker Wisén och Johan Kristins.
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Bli Emil i Lönneberga för en dag! 

I Filmbyn Småland spelar besökarna 

huvudrollen. 

Filmbyn Småland är ett perfekt utflyktsmål för familjer som 

älskar Astrid Lindgrens berättelser. Här ges en unik inblick bakom 

kulisserna på några av svensk barnfilms stora klassiker. 

Text: Daniel Andersson Foto: Patrik Svedberg, Emma Jansson

F ilmerna om Emil i Lönneberga, Saltkråkan och 

Pippi Långstrump är en del av uppväxten för 

flera generationer av svenska barn. Många 

har minnen av platser, kostymer och rekvisita som 

dyker upp i dem. På filmmuseet Filmbyn i Marianne-

lund återfinns klassiska studiobyggen och original-

kostymer från filmerna. På den digitala våningen kan 

du  , sjunga med i filmmusiken i inspelningsbås och 

skapa små filmer som du får ta med dig hem. 

– Vi kan erbjuda det mesta en sagoälskande familj 

söker. Många kan ha stor glädje av att för en dag fly 

verkligheten lite och uppleva filmens förtrollade 

värld, säger verksamhetschef Katja Roselli. 

I närheten ligger dessutom tretton inspelningsplatser, 

som bland annat Katthult och Bullerbyn. 

Köttbullsrestaurang

Filmbyn Småland är en upplevelse för alla sinnen. 

Nyligen öppnade den nya restaurangen Skogen Små-

land, med Carl Zethraeus som köksmästare. 

– Skogen Småland är en köttbullsrestaurang  

 med fokus på lokalt producerade råvaror och små-

Om Filmbyn Småland 

Projektet startades 2010 av Anna Mellergård och 
Emilkraften ekonomisk förening. Filmbyn öppna-
de 2017 och innehåller bl a utställningar, upple-
velseskog, restaurang, café och butik. Här kan 
man se klassiska studiobyggen och original-
kostym från filmerna, sjunga till filmmusik, skapa 
egna mobilfilmer och uppleva andra interaktiva 
miljöer. Öppet alla dagar kl 10-18 (21 juni-30 
augusti).

Campingar i närheten 
• Spilhammars Camping 
• Mycklaflons Camping 
• Vimmerby Camping 
• Hultsfreds Strandcamping

KLIV IN I FILMENS 
MAGISKA VÄRLD

FILMBYN SMÅLAND

ländskt  mathantverk, säger Katja Roselli. 

Hennes vision är att Filmbyn Småland ska bli den 

naturliga mötesplatsen för svensk barnfilm och på sikt 

ett internationellt besöksmål. 

I karaokebåsen kan du sjunga så att det 

skallrar i rutorna! Ljudfilen får du ta 

med dig hem. 

Från inspelningen av Alla vi barn i Bullerbyn från 1986, 

 i regi av Lasse Hallström. 

I trakterna kring Mariannelund skapades några 

av våra största och mest tidlösa klassiker, bl a 

Alla vi barn i Bullerbyn. 
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Med vacker natur och generös allemansrätt 

är Sverige är ett perfekt land att fricampa i. 

S vensk natur är inte bara bedårande vacker, 

den är dessutom väldigt varierande. Från 

Smygehuk i söder till Treriksröset i norr bju-

der vårt avlånga land på allt från djupa skogar, stilla 

insjöar, höga berg och fjäll till vidsträckta åkrar, sand-

stränder och hav. Det bästa sättet att komma riktigt 

nära naturen är att fricampa med husvagn. Hitta din 

favoritplats, koppla av vagnen och gör likadant själv. 

    När man fricampar har man eget ansvar för att inte 

smutsa ner i naturen, inte inkräkta på personlig egen-

dom eller bryta mot allmänna eller lokala ordningsfö-

reskrifter. En tumregel är att lämna platsen i samma 

skick som man fann den, helst renare. Den unika alle-

mansrätten gör det möjligt att vistas i skog och mark, 

även där marken ägs av någon annan. Intill en väg kan 

man tillfälligt ställa upp ett motorfordon om man ser 

till att inte skada marken, störa markägaren eller hin-

dra trafiken. Det är alltid bäst om man frågar markä-

garen om lov, framför allt om man ställer sig i närheten 

av dennes bostad. Finns det skyltar om förbjuden kör-

ning eller camping ska dessa respekteras. 

    Enligt Terrängkörningslagen är det förbjudet med 

körning på barmark i terräng med motordrivna for-

don. På en parkeringsplats är det tillåtet att stå i 24 

timmar. På helger kan man i allmänhet stå kvar till näs-

ta vardag. Däremot får man inte använda markis eller 

campingmöbler.   

 Vill man ha känslan av fricamping, men ändå ha till-

gång till service, så finns det många fina naturnära 

campingar och även renodlade vildmarkscampingar 

runt om i landet. 

    För att få den bästa upplevelsen av fricamping kan 

du behöva skaffa extra utrustning till din husvagn. Ett 

extra bodelsbatteri gör att du klarar dig längre utan 

extern el. Solceller underlättar laddning av batterier-

na. En omvandlare för 230V gör det möjligt att ladda 

datorn, använda kaffebryggare och dammsugare. 

Tänk på att LED-lampor och LED-TV sparar ström.

Tips! Montera solpanel så kan du 

fricampa hur länge som helst. 

UPPTÄCK SVERIGE 

MED FRICAMPING 

FRICAMPING I SVERIGE

Att tänka på: 

– Följ föreskrifter och skyltar 
– Håll rent efter dig 
– Använd egen toalett eller offentliga 
– Använd campingmöbler och grill med urskillning

Därför funkar Hobby 
utmärkt till fricamping: 

– Många modeller har dusch, t ex helt nya 540 FU  
– Energisnåla 
– LED-belysning 
– Stor koffert med plats för två gasolflaskor 
– Har stort utbud av små smidiga vagnar
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Den varma luften från konvektor-

erna strömmar upp bakom soffa 

och överskåp.

Ihilit reperum evenda nonsedistium 

fugit, id ex et voluptur, con nos experio 

ribus, qui aut et occuptiae endit volup-

tiur? Qui delibus, sumquam facia vel 

Alde genomför årligen tester på Hobbyvagnar.

Hobbys vattenburna golvvärme utvecklades tillsammans med 

Alde och introducerades modellåret 2018.

 – Hobby ligger i framkant vad gäller möbelkonstruktion. För 

att få rätt luftströmmar i vagnen krävs att möblerna är korrekt 

utformade. 

Relationen mellan Hobby och Alde går många år tillbaka.

– Vi har ett tätt och bra samarbete. Eftersom vi ligger nära 

geografiskt träffas vi kontinuerligt, berättar Håkan.  

Sammantaget ger han ett gott betyg till Hobby som året-

runt-vagn. 

– Med Aldevärme är Hobby en prisvärd husvagn med bra 

värmekomfort. 

G nistrande skidbackar, istäckta sjöar och 

vintervandringar på fjället lockar många att 

campa året om. Då krävs en husvagn med 

goda vinteregenskaper. Svenska Alde grundades 

redan 1949 och är ledande på vattenburna värmesys-

tem till fritidsfordon. 

– Vattenburen värme är behaglig, ljudlös och 

effektiv. Dessutom miljöanpassad, eftersom vi använ-

der el och gasol som energikällor, säger Håkan Strei-

mer, försäljningschef på Alde. 

På Aldes anläggning i Färlöv utanför Kristianstad 

testar Hobby årligen olika prototypers vinteregens-

kaper. Hobbys vattenburna golvvärme utvecklades 

tillsammans med Alde och introducerades modellåret 

2018.

– Under våra maxtester i köldkammaren undersö-

ker vi  hur många minusgrader vagnen kan utsättas 

för och ändå hålla 20 graders värme. Vi testar både 

gas och el, var för sig och tillsammans, berättar Håkan. 

I Aldes uppvärmningstest står sig Hobby mycket 

bra. I testet kyls vagnen först ner till minus 15 grader. 

Sedan sätts värmaren i gång och man mäter hur lång 

till det tar att uppnå 20 plusgrader. 

– För att hamna i klass 3, det bästa resultatet, ska 

vagnen bli varm på fyra timmar. Hobbys modeller bru-

kar klara det betydligt kortare tid, säger Håkan. 

Komforttesterna går ut på att kolla vagnens vär-

meegenskaper när temperaturen utomhus varierar. 

Utformningen av inredningen spelar stor roll för upp-

värmningen.  

VINTERCAMPING

HET TREND I KALLT KLIMAT

Med Aldevärme är Hobby en prisvärd 
husvagn med bra värmekomfort, 
perfekt för vintercamping.

Allt fler upptäcker tjusningen med att vintercampa. 

Hobbysmodeller med vattenburen värme från Alde är perfekta 

för året-runt-användning.  

Text: Daniel Andersson Foto: Hobby, Alde

Tänk på detta!

Magnus Niburg är verkmästare på Tumbo Husvag-
nar & Husbilar. – Se till att värmen får cirkulera fritt 
i din husvagn eller husbil, så utnyttjar du värmesys-
temet maximalt, säger han.  

Här är fler tips för en lyckad vintercamping: 
– Undvik att placera saker på gallret ovanför kon-
vektorn. 
– Mattor som går upp mot luftintagen på möblerna 
hindrar tilluften till konvektorerna. 
– Överfyll inte överskåpen så att luftcirkulationen 
hindras.  
– Undvik att placera kuddar eller dylikt ovanpå cir-
kulationsöppningarna. Förhindras cirkulationen 
försvinner den varma luftspärren och det blir kall-
ras från fönstren. 
– Håll takskorstenen fri från snö.

Temperaturen i Aldes 

köldkammare går ner 

till minus 35 grader.
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Höga Kusten är ett av Sveriges snabbast växande besöksmål. 

Längs Norrlandskusten, mellan Härnösand och Örnsköldsvik, 

finns världens högsta kustlinje med unika bevis på hur landet rest 

sig efter varje istid.

Text: Daniel Andersson Foto: Linda Åkerberg Oceanbus är ett spännande sätt att uppleva Stockholm. Vi har 

testat fordonet som tar sig fram på både vatten och land.

NATURUPPLEVELSER 
PÅ HÖG NIVÅ

V id millennieskiftet utsågs Höga Kusten till 

ett naturvärldsarv av Unesco. En av huvud-

anledningarna är att området har en 

rekordstor landhöjning efter inlandsisen. Världsre-

kordet är uppmätt vid Skulebergets topp, där kustlin-

jen gått hela 286 meter högre än nuvarande havsyta. 

För tillfället höjer sig Höga Kusten med cirka åtta mil-

limeter per år och blir med andra ord ständigt högre. 

Naturen är dramatisk, men området präglas likväl av 

det norrländska lugnet. 

Skärgård

I skärgården är Ulvön, Trysunda och Grisslan tre kän-

da och omtyckta öar. Här finns även Sveriges högsta ö, 

Mjältön, som sträcker sig 236 meter över havet och 

Bottenhavets största djup, Ulvödjupet, som bottnar 

293 meter under havsytan. Skags och Högbondens 

fyr med omgivningar är andra höjdpunkter, liksom 

Rotsidan och fiskelägena i Norrfällsviken och Bön-

hamn. Skärgården kan, förutom via egen båt, upplevas 

via reguljär skärgårdstrafik, chartertrafik eller lång-

kryssningar.     

När Naturskyddsföreningen via en jury val-

de ut ett antal kandidater och därefter lät 

allmänheten rösta fram Sveriges vackraste 

natur 2017, kom Höga Kusten etta. 

Vandring i Slåttdalsskrevan.

HÖGA KUSTEN

  Friluftsliv

Andra stora naturupplevelser är älvarna och deras dalgångar, med 

Ångermanälven som den största. Älven är känd för de nipor som bil-

dats tack vare landhöjningen, sitt laxfiske, hällristningarna och inte 

minst Högakustenbron. Naturen har lagt grunden till ett brett frilufts-

liv i Höga Kusten. Friluftslivet har i sin tur lagt grunden till ett stort 

utbud av aktiviteter, äventyr och arrangemang.

Goda smaker

Smaker från området får allt större uppmärksamhet i såväl Sverige 

som resten av världen. Höga Kusten och framförallt Ulvön är surström-

mingens centrum i Sverige. Men även regionens tunnbröd, gin och 

whisky vinner priser för sina högkvalitativa produkter. Många av desti-

nationens restauranger finns med i White guide och sätter med välre-

nommerade kockar destinationen på smakkartan. 

MED BÅTBUSS I NORDENS VENEDIG

Utanför Kungliga Operan kliver förvän-

tansfulla passagerare ombord på Volvo-

bussen MS/Estelle. Fyrtiotvå säten med 

flytvästar under sitsen. Guiden spär på 

spänningen genom skämt om den tio ton 

tunga bussens flytbarhet. Sen bär det av 

ut i stockholmstrafiken. Till land och till 

havs.

  Guiden Petter varvar anekdoter med 

fakta och tar sin uppgift som underhållare 

på fullaste allvar. När de trygga gatorna 

byts mot vatten är det till tonerna av ”My 

heart will go on” från Titanic. Petter ber 

oss hålla tummarna för chauffören som 

nu bytt till kaptensmössa. Och plötsligt 

ligger hon i vattnet som en helt vanlig båt 

och tuffar ut mot Strömmen.

    Grundarna till Oceanbus, bröderna Paul 

och Max Ekwall, jobbade i finansbran-

schen. De hade fått nog av skrivbordsar-

Byggd på Volvo FL 42 lastbil som bas. 

I vatten sköter en vanlig propeller 

framfarten och ett roder bak sköts 

med joystick, men det går även att 

svänga ”båten” med framhjulen. Topp-

fart på land är 90 km/h och i sjön åtta 

knop. Åktiden är 75 minuter, ca 40% 

land och 60% vatten.

Om båtbussen

bete och ville känna på verklig riskanalys. 

Max hade sett en amerikansk amfibie-

buss på bild. Idén borde fungera i Stock-

holm som har vägar och vatten så det 

räcker till. De reste till tillverkaren i Sou-

th Carolina och gjorde en beställning.

    I slutet av 2014 var Oceanbus ett fak-

tum. Vanligaste frågan ni får av resenä-

rerna?

– Vad händer med hjulen när vi går ner i 

vattnet? Och svaret är enklare än många 

tror. De blir blöta. De förvandlas inte till 

propellrar eller något liknande.

Text: Beata Hansson Foto: Christer Lundin
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FEM NYA 
GLASSAR

PRYLAR FÖR CAMPING

1  COOL ELCYKEL GoCamp Fat-bike Lowrider har attityd, extra breda däck och borstlös likströmsmotor. Batteriet räcker upp till 60 km. Priset hos Kama Fritid är 

16.995 kr. 2  EGEN SMAKSÄTTNING Med Sagaform Fruktkolv Fresh smaksätts drycken med säsongens frukter och bär. Finns i flera färger och kostar 139 kr 

hos Kama Fritid. 3  LÄTTVIKTSGLAS Glas från Bodum med dubbel vägg och därför lämpliga för utomhusbruk. Rymmer 35 cl och säljs i 2-pack för 199 kr

hos Kama Fritid.  4  ROSA FORM Den klassiska ugnen Omnia lanserar i samarbete med Bröstcancerförbundet en rosa silikonform. För varje såld form går 20 kr till 

forskning om bröstcancer. Finns bl a hos Kama fritid, pris 195 kr. 5  RETROKOKARE Mestic vattenkokare i vintagedesign har skydd mot torrkokning 

och överhettning. Kan köpas hos Kama fritid för 495 kr. 6  GRILL PÅ HJUL Royal Camping gasolgrill har hopfällbart stativ med hjul. 

Grillen har två brännare, två stekgaller och utdragbara sidobord. Kama Fritids pris är 2095 kr.

1

36

4

5

2

KLASSIKER 

I NY SKEPNAD

Sia lanserar glassbåt 

med spännande kombination 

av hallon och saltlakrits.

RETROGLASS 

TILLBAKA

Förra året 

röstades den fram 

till svenskarnas 

absoluta favoritglass 

och nu gör den 

comeback hos 

GB – Igloo!

KLADDKAKA PÅ PINNE

Från Triumf kommer en nyhet i form av 

Farbror Arnes Kladdkaka - chokladglass 

med kärna av kladdkaka, doppad 

i mjölkchoklad.

SOMMAR 2020

Den sköna, tysta värmen

Alde Värmesystem ger hela familjen en oslagbart 
skön inomhusmiljö. Ni kan njuta av marknadens i 
särklass tystaste värmeanläggning tack vare att 
den uppvärmda luften cirkulerar av sig själv med 
hjälp av naturlagarna.

Eftersom Alde Värmesystem är vattenburet kan  
du även få skön golvvärme via rörslingor i golvet 
och varma handdukar via en handduksvärmare.

För dig som kör husbil kan du spara energi och 
skona miljön med en Alde Värmeväxlare.  
Den utnyttjar bilmotorns kylsystem för både  
uppvärmning och varmvatten. Smart va!

På vår hemsida www.alde.se hittar du information 
om värmesystemet, hur det fungerar och alla  
tillbehör. Välkommen att surfa in!

EFTERRÄTT I 

GLASSFORM  

Engelholmsglass lanserar 

gräddglass créme brûlèe 

med smörkrokant, 

överdragen med mörk 

mjölkchoklad.

SVALKANDE TRAFIKLJUS

Hemglass lär dig trafikreglerna 

med sin nya glass Trafikljus. 

Pinnglass av pärongräddglass, 

överdragen med ananasis och 

doppmassa med jordgubbssmak.

SPEL- OCH BOKTIPS!
GW:S RUFFEL & BÅG
En kortlek med ett gäng skurkar och några brott. Den som 

lyckas göra flest vinner. Men som för alla brottslingar i hela 

världen: akta dig för GW! Enkelt upplägg för ett fartfyllt spel 

där slumpen gör det mesta och taktiken mest är för syns skull. 

Det här är ett snabbt spel som passar lika bra för familjen som 

sommarmyset med gänget i förtältet.

VANDRA MED 
BARN I SKÅNE
Det här är boken för stora och små fötter, 

och även hjul för den delen. Planera en rolig 

upplevelse som är lagom utmanande för alla 

familjemedlemmar och upplev Skåne tillsammans. Boken är 

lättöverskådlig och handfast med tydliga rutter och kartor, 

tips på vad man kan se längs vägen och råd om utrustning för 

att hålla sig varm och torr.

Ålder: 10+

Antal spelare: 3-6

Speltid: 20+ minuter

Distribution: Alga

– 15 äventyr för hela 

familjen Av Ina Hildeman 

och Kenneth  Joelsson. 



TILLVAL

UPPGRADERA DIN HOBBY 

1  STORT GARAGE 

Vid våningssängar till 

modellerna 490/545 KMF, 

515 UHK, 540/560 KMFe. 

PRIS 7940 KR.

2  TAKMONTERAD AC

Dometic Freshjet 2200. 

PRIS 23 200 KR.

3  BLINKERS

Dynamiska blinkers. 

PRIS 2750 KR. 

4  TAKMARKIS 

Thule Omnistor 6300, bredd 

350 cm x djup 250 cm. 

PRISEXEMPEL 12 930 KR.

5  CYKELSTÄLL

Thule cykelställ bak för 

2 cyklar, PRIS 3650 KR. 

6  FÖRSTÄRKT CHASSI

Till modellerna 515 UHL/

UHK , 540 WLU, 545 KMF, 

560 CFe, WFU, WLU, FC, LU, 

KMFe . Förstärkt chassi för 

totalvikt 2000 kg inkl. svart-

polerade lättmetallfälgar. 

PRIS 11 860 KR.

7  ANTISLADDSYSTEM 

Knott ETS Plus. 

PRIS 9190 KR.

8  MOVER

Fabriksmonterad Mover, 

Reich easydriver Pro 1,8. 

PRIS FRÅN 23 250 KR.

9  UGN 

Thetford inkl. grill, 36 liter. 

PRIS 6750 KR. 

10  STOR SPIS 

Thetford inkl. grill. 

PRIS 11 860 KR. *

11  MIKROVÅGSUGN 

Dometic inkl. köksfläkt. 

PRIS 7190 KR

12  KÖKSFLÄKT 

Dometic. PRIS 3410 KR. 

13  FJÄRRSTYRNING 

VIA SMARTPHONE

Hobby Connect. 

PRIS 7990 KR.

14  TREVÅNINGSSÄNG 

Pris 5130 kr. Nyhet – model-

lerna 545 KMF och 650 

KMFe får 3 fönster vid 

beställning av 3-våningssäng. 

15  ALL INCLUSIVE 

I All inclusive ingår bl a 

12V-paket med TFT-panel och 

Bluetooth, laddare, batteri inkl. 

sensor och elpatron för värme-

system.Truma Combi 6E är 

standard i följande modeller: 

495 WFB, 540 FU, 560 WFU, 

560 FC, 650 KFU, 660 WFC, 

720 KWFU, 720 WLC och 720 

WQC. Det är perfekt om man 

vill fricampa då dusch ingår 

(förutom 650 KFU). 

* Tillval Prestige

1

2 3 Med takmonterad markis kan 

takskenan användas för andra 

ändamål, till exempel ett förtält.
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Styr vagnen via trådlös 

handkontroll eller en 

app på en smartphone.

Hobbys husvagnar har mycket utrustning som standard. 

Vill du uppgradera din vagn ytterligare finns ett stort utbud av prisvärda tillval.
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Gör så här:
1  Blanda ingredienserna till dressingen. 

Smaka av med salt och peppar. Riv kålen med 

hjälp av mandolin eller osthyvel. Blanda vit-

kål med 1 dl av senapsdressingen.

2  Skiva löken tunt. Hetta upp olja i en 

stekpanna (går bra att göra på grillen!). Stek 

löken tills den är gyllenbrun. Hacka nötterna 

grovt. Rosta i en torr stekpanna över grillen 

några minuter. 

3  Grilla korvarna tills de fått fin färg, servera 

med korvbröd. Toppa med vitkålssallad, röd-

kål, stekt gul lök och de rostade nötterna.

4 port, ca 20 min

Ingredienser

8 salsiccia eller chorizo 

150 gr vitkål

150 gr rödkål

2 gul lök

40 gr cashewnötter

Smör/rapsolja

Senapsdressing

2 dl crèmefraiche

1 kruka finklippt gräslök

2 tsk dijonsenap

Salt, peppar

Yoghurt, nötter, bär och lite honung. 

Mer behövs inte för ett mättande mel-

lanmål. Rostar du nötterna en stund 

blir det extra gott. Vill du ha den lite 

mer mättande kan du byta ut nötterna 

mot en god müsli. 

Örtolja - mixa olika färska örter med 

olja och kryddor, häll upp i en flaska. 

Funkar som dressing, marinad och sås 

hela sommaren!

God topping tar grillad 

korv till en ny nivå.

STARK KORV MED 
SMARRIG TOPPING

ENKEL DESSERT

Bästa tipset

RECEPT

Enkel dessert.

Matkreatör Sanna Ohlander 

tipsar om lättlagad mat till det 

mobila livet.

UTFLYKTSMÅL

LINNE I VÄRLDSKLASS
Klässbols Linneväveri i Arvika är Skandina-

viens enda damastlinneväveri. Som kunglig 

hovleverantör ser de till att Nobelfesten 

och alla svenska ambassader runtom i värl-

den har fina dukar och servetter. I år firar 

Klässbols 100-årsjubileum och drivs i dag 

av fjärde generationen. 

    Fabriken är öppen för besökare och i 

butiken kan du köpa handdukar, dukar, ser-

vetter och gardiner.

LEV VIKINGALIV
På The Viking Museum kan du uppleva en 

av historiens mest mytomspunna tidsperi-

oder. Träffa vikingen Leifur, skapad med 

hjälp av dna från en man från Sigtuna-trak-

ten på 900-talet. Här finns också Ragnfrids 

Saga, en elva minuter lång färd som bjuder 

besökaren på en dramatiserad berättelse 

om en vikingafamiljs liv.

    The Viking Museum ligger i Wasahamnen 

på Djurgården. Öppet alla dagar kl 10-18. 

Världens modernaste orgel kallas Orgel 

Acusticum och finns i Studio Acusticum i 

Piteås konserthus. Den är 10 meter bred 

och 9,5 meter hög och har 9 000 pipor 

fördelade på 140 stämmor (ska utvecklas 

till 206). Orgeln är ett högteknologiskt 

instrument som kan spelas via internet. 

Även konserthuset är spektakulärt med 

sin 75 meter höga neonfärgade spira. 

    Visningar av orgeln och konserthuset 

ordnas året runt.

BOKA BORD 
INGENSTANS
Den 20-21 augusti öppnar den tillfälliga 

restaurang Nowhere i naturreservatet 

Häringe-Hammersta söder om Stock-

holm i samarbete med kockarna från 

Garba. Nowhere består av sex bord som 

är utspridda på särskilt vackra lägen utan 

kontakt med andra gäster. 

    För utformningen av Nowhere står 

inredningsduon The Norrmans.

VÄRLDENS 
MODERNASTE ORGEL

UTFLYKTSMÅL
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KORSORD

Skicka lösningen senast 30/9 2020 till Hobby-Wohnwagenwerk, Huskvarnavägen 40, 554 54 Jönköping. Märk kuvertet 

"Korsord". Du kan också maila korsordet till info@hobby-caravan.de, ange "Korsord Sweden" i ämnesraden.  

Vinnarna underrättas senast 15/10. Lycka till!

FÖRSTAPRIS: Royal Camping gasolgrill, värde 2095 kr.

ANDRAPRIS:  Servis Classic Line 16 delar, värde 1095 kr.

TREDJEPRIS:  Gaslanterna Scoop, värde 865 kr.

SOMMAR

REKORDVÄRME-
UTVECKLING
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VINN FINA PRISER FRÅN KAMA FRITID!

Under hösten med start i september 

genomförs en omfattande Hobby-kam-

panj över hela landet.

– Målet är att erbjuda besökarna en lik-

värdig upplevelse i regional tappning. 

Intresset för både nya och begagnade 

husvagnar är rekordstort och vi är väl 

rustade att tillgodose efterfrågan, säger 

Håkan Jägmar, försäljningschef Sverige.

Håll utkik på hobbycaravan.se och vår 

Facebooksida för mer information.

STOR KAMPANJ I HÖST
Mässan Elmia Husbil Husvagn kommer inte att arrangeras 

detta år. De nya årsmodellerna kommer istället att 

premiärvisas hos Hobbys drygt 30 återförsäljare.

HOBBY
NYHETSBREV

BERND LÖHER NY VD

Anmäl dig till vårt digitala 

nyhetsbrev för att få senaste nytt 

om våra modeller, aktuella 

evenemang, inspirerande tips och 

tävlingar med fina priser.

I februari tillträdde Bernd Löher som vd för Hobby. Han har tidi-

gare varit vd för Dometic och har stor erfarenhet från husvagns- 

och husbilsbranschen. Vice vd är Holger Schulz som även 

ansvarar för försäljning, eftermarknad och marknadsföring.

PREMIÄR-
VISNING

Hobbymagasinet är producerat av: Box 195, 271 24  Ystad  Tel.0411-737 80

redaktion@mediapress.se, www.mediapress.se

BYGG DIN 
EGEN HUSVAGN
Komponera den optimala 

husvagnen med vår konfigurator. 

Skanna QR-koden!



BUILT FOR LIFE

www.hobby-caravan.se

info@hobby-caravan.de

Glöm inte att anmäla dig 

till vårt nyhetsbrev!
FÖLJ OSS PÅ VÅRA KANALER


