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CAMPINGFORDON

 

Veronica Nyman 
MORGAN NYMAN AB

www.villavagnar.com

1. Tycker du att 
populariteten med 
villavagnar har växt 
i och med bostads-
bristen i Sverige? 

2. Hur är det med 
semesterintresse 
och villavagnar? 

3. Finns det speciella 
ställen där villa- 
vagnar står  
uppställda för  
semesterbruk?

4. Hur populärt 
är det att semestra 
med villavagn?

5. Vilka semestrar 
i villavagn?

TESTAR

Villanytt guidar dig -  VILLAVAGNAR

Husbils och villavagnar 
grasserar i Sverige. 
Nationen insjuknade 
för flera år sedan och 
ingen bättring är i 
sikte. Tvärtom verkar 

temperaturen fortsätta att stiga och 
inte ens specialisterna kan förklara 
tillståndet. Skämt åsido!  
Det uppsving som husbilar och 
villavagnar upplever är exceptionellt 
och överträffar med råge tillverkar-
nas och importörernas förväntningar. 
Mellan 1 januari och 31 september 
har 5700 husbilar registreras.  

För tio år sedan sattes det tidigare 
rekordet för fritidsfordon, då hand-
lade det om husvagnar och siffran 
5585 för samma period. Det är en 
milstolpe som nåtts i försäljning 
av fritidsfordon och paradigmskiftet 
från husvagnar till husbilar och 
villavagnar är definitivt.  I detta 
nummer inspirerar vi till nya äventyr 
längs vägarna. Vi har satt ihop en 
panel som kan inspirera och guida er 
till rätt köpbeslut. 

Trevlig (läs)körning önskar  
redaktionen på VillaNytt! 

Martin Sundgren, VD
SVENSKA VILLAVAGNAR

www.villavagnar.com

Villavagnen har blivit en omtyckt lösning på bost-
adsbristen. Den går enkelt att installera och kommer 
helt kompletta till ett fördelaktigt pris. Skulle behovet 
försvinna är det också lika enkelt att sälja och avinstal-
lera villavagnen och frigöra kapitalet igen. Vi ser alla 
konstellationer, från föräldrar som flyttar in i villavagn på 
barnens tomt och tvärtom eller villaägare i större städer 
med omnejd som får en bra extra inkomst genom att 
hyra ut en villavagn på den egna tomten.

Villavagnar är ju per definition små semesterhus, och 
många tar fasta på hur enkelt det är att ha en villavagn 
jämfört med till exempel en stuga eller en husvagn. Allt 
kommer färdigt och kräver minimalt med underhåll men 
erbjuder samma bekvämligheter som i en stuga med 
riktigt kök, riktiga sovrum och badrum med dusch och 
toalett. Det gör villavagnen till den ultimata tillflykten 
för den som prioriterar avkoppling och bekvämlighet på 
sin semester!

Campingarna gör särskilda områden för villavagnar där 
man dragit fram el, vatten och avlopp så att villav-
agnsägaren får ett förstklassigt semesterhus nära bad, 
service och underhållning samtidigt som campingägaren 
får en trogen gäst som sköter sin plats med stolthet. 
Win – win för alla! Vi ser också att många dygnsgäster 
på campingarna nu oftare frågar efter villavagnar att 
hyra då de i allmänhet håller mycket högre standard och 
bekvämlighet än många campingstugor.

Att semestra med villavagn är väldigt populärt, och den 
enda begränsningen egentligen är antalet tillgängliga 
platser på campingarna. Vi ser att så fort en camping 
har fått klart ett nytt område med villavagnsplatser så 
säljer vi slut platserna på nolltid, intresset är enormt! 
Så ett tips från oss är att om du går i tankarna på att 
köpa villavagn som ditt semesterparadis, så vänta inte 
för länge!

Vi har alla kategorier av köpare, barnfamiljerna 
älskar bekvämligheten som villavagnen ger med 
eget kök och badrum.  Men en ökande kundgrupp 
är ”55-plussare” som gärna tillbringar somrarna i sin 
villavagn på favoritcampingen i Sverige kombinerat 
med ”vinterförvaring” i lägenhet i Spanien. Flera av 
dem säljer huset eller lägenheten och har bara dessa 
två punkter som sina fasta, och de upplever en stor 
frihet både gällande ekonomi och skötsel.

Vi märker absolut en ökad trend för våra produkter 
och fler inser hur brett användnings område våra 
vagnar har,allt från ett lyxigt sommarboende till 
generations boende. Möjligheterna är många.

Intresset för villavagnar har ökat oerhört senaste åren 
och vi säljer ett stort antal varje år till människor som 
ska bo permanent eller för barn/föräldrar/arbetskraft. 
I och med att vår standard blivit väldigt god och ryktet 
sprider sig så har villavagn blivit ett utmärkt boen-
dealternativ till låg driftskostnad. Andrahandsvärdet är 
också en fördel vilket gör att man bott väldigt billigt om 
man sen vill sälja sin villavagn. 

Fler och fler campingar anlägger speciella platser för 
villavagnar och vissa även för året runt bruk och med 
detta så får man sin egna lilla idyll med ett ordentligt 
”Hus på hjul” Ett exempel är Bomstad badens camping 
i Karlstad som köpt våra vagnar och använder dom 
för uthyrning samt att vi erbjuder lediga platser där för 
nya vagnar.
Ett annat exempel är Almöns bad&camping på Tjörn där 
vi erbjuder fina säsongs platser.

Vi ser en tydlig ökning och tror på ökning 
med 50%.

Vi ser en kraftig ökning på barnfamiljer och 
som vanligt 55+


