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Bengts Husvagnar firar ett kvarts sekel
– Men ägaren har inga planer på att dra sig tillbaka
ALVHEM. Till helgen
firar Bengts Husvagnar i Alvhem 25-årsjubileum.
Det som från början
var en bilverkstad har
utvecklats till en firma
som säljer alltifrån
släpkärror till lyxiga
husbilar.
Grundaren själv,
Bengt Johansson,
ansvarar fortfarande för
rörelsen tillsammans
med frun Birgit och
några planer på att dra
sig tillbaka har de inte.
Företagarna i Alvhem är inte
särskilt många, men några
tappra näringsidkare kan
orten ändå stoltsera med. En
av dem är Bengt Johansson,
63, som har varit byn trogen
under alla år.
– Vi är i en bransch där
kunderna är beredda att åka
en bit. Förhoppningsvis har
vi varit med och bidragit till
att sätta Alvhem på kartan
och det är ju alltid kul, säger
Bengt.
Det är långt ifrån alla som
känner till att Bengts Husvagnar startades som en bilverkstad i början av 70-talet.
– Allt eftersom åren gick
började jag sälja begagnade
husvagnar och 1980 fick jag
förfrågan att bli återförsäljare för Cabby. På den vägen är
det och det är därför som vi
väljer att fira 25-årsjubileum
just i år, säger Bengt.
Vad var det som lockade
med husvagnsförsäljning?
– Vår familj hade själva haft
husvagn under ett antal år,
dessutom en Cabby. Kombinationen att jag hade ett stort

Bengts Husvagnar rustar för ett storslaget 25-årsjubileum nu till helgen. Bengt Johansson välkomnar allmänheten till lokalerna i Alvhem där festen kommer
att äga rum.

intresse för husvagnar plus att
jag kände till märket gjorde
att jag tackade ja.

Viktigt beslut
Det ur företagssynpunkt viktigaste strategiska beslutet
togs 1991 när man bestämde sig för att bygga en husvagnshall om 1 100 kvadratmeter. Hallen stod klar näst-
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kommande vår och har givit
Bengt och hans personal helt
andra möjligheter att exponera sina produkter.
– Det var rätt satsning,
trots att husvagnsförsäljningen i Sverige upplevde en nedgång just då efter glansåren i
slutet av 80-talet. I samma
veva blev vi även återförsäljare för Hobby husvagnar, berättar Bengt och fortsätter:
– De här två husvagnsmärkena kompletterar varandra
bra. Cabby är en rejäl svensk
vintervagn av hög kvalitet.
Hobby kommer från Tyskland och är för närvarande
det marknadsledande märket
i Europa. Den är en något billigare, men ändå välutrustad
vagn.
För tre år sedan utökades
sortimentet i Alvhem med
husbilar. Det är en växande
marknad som har lockat en

helt ny kategori av kunder.
– Beslutet att ta in husbilar togs för att vi skulle bli
kompletta i vår genre. Det
är många före detta båtägare,
samt en del av den äldre generationen som inte tidigare
har haft husvagn, som väljer
att skaffa husbil. Husbilar är
till för dem som är ute och rör
på sig mycket, säger Bengt.

Husbil på frammarsch
Även om husbilen är på stark
frammarsch är det ingen
tvekan om att husvagnen
fortfarande är det populäraste valet av de två. Under det
senaste året har det i Sverige sålts 6 000 husvagnar, att
jämföra med cirka 1 700 husbilar.
– Husvagnsförsäljningen
har på senare tid ökat enormt
bland barnfamiljer. De som är
småbarnsföräldrar nu är själva

uppväxta med husvagn. En
annan orsak är att det är dyrt
att semestra utomlands och
det har naturligtvis gynnat
vår bransch lite grand, säger
Bengt.

Vill fortsätta
Själv har Bengt och hans fru
Birgit testat både husvagn och
husbil, men de utnyttjas relativt sparsamt eftersom arbetet
kräver sin tid. Några planer på
att dra sig tillbaka och låta sönerna Thomas och Patrik,
som redan arbetar på husvagnsfirman, ta över ansva-

ret för bolaget finns emellertid inte ännu.
– Nej, jag vill allt fortsätta att arbeta ett antal år till.
Det är så pass roligt och i min
yrkesroll träffar jag så mycket
folk som delar mitt intresse.
Tanken är att åtminstone få
vara med och uppleva vårt 30årsjubileum, avslutar Bengt
Johansson.

SYRRAN HAR HUSVAGN
Jonas Andersson
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BENGTS HUSVAGNAR
Ägare: Bengt och Birgit Johansson.
Omsättning: Cirka 35 miljoner
kronor.
Antalet anställda: 6 personer.

Verksamhet: Försäljning av nya och
begagnade husvagnar, husbilar och
släpkärror. Försäljning av tillbehör
samt reparationer.
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