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Lågkonjunkturen har inte nått Alvhem
– Bra fart på försäljningen hos Bengts Husvagnar
ALVHEM. Bengts Husvagnar går mot strömmen.
Förra året minskade
husvagnsförsäljningen i
Sverige med 18 procent, men lågkonjunkturen märktes inte av i
Alvhem.
– Vi upplevde inte
någon markant skillnad
mot tidigare säsonger
och de första månaderna i år visar faktiskt på
en omsättningsökning,
säger Bengt Johansson.
Förra årets såldes 3 449 husvagnar, enligt registreringsstatistik från Husvagnsbranschens

Riksförbund. Ett tapp på 18
procent. Många husvagnförsäljare har försvunnit och gått
i konkurs efter ett antal kärva
år. Hos Bengts Husvagnar i
Alvhem, som blev ”Årets Företagare” i Ale kommun så sent
som förra året, är tongångarna
desto mer positiva.
– Vi tappade lite grann förra
året, men det var marginellt.
Jag vet när lågkonjunkturen
slog till förra gången, 2008, då
klarade vi oss också undan den
värsta krisen. Istället ökade vi
vår omsättning, berättar Bengt.
Vad beror det på att ni
lyckas hålla ställningarna så
bra?
– En förklaring är att vi
säljer Hobby som är mark-

Bengt Johansson, som driver Bengts Husvagnar i
Alvhem, visar till skillnad från många av sina kollegor i
branschen upp positiva försäljningssiffror. Omsättningen
har ökat under årets första månader.

nadsledande inom husvagnsbranschen. Det är en komplett
vagn, fin att se på plus att priset
är väldigt bra. Sedan så har vi
en stark och återkommande
kundkrets. Vi är etablerade och
kunderna vet vad de får, säger
Bengt Johansson.
Till skillnad från förr då
husvagnar såldes säsongsvis
sker numera försäljning året
runt.
– Jag vet att när jag började
sälja husvagnar så dog försäljningen i augusti-september.
Nu är det fullt upp även under
hösten och vintern. De nya
modellerna visas på mässan
i september och många vill
beställa en ny vagn, så att de
hinner få den till våren, säger
Bengt Johansson.
Vad är trenden för årets
husvagnar?
– Det är inte så stora förändringar att rapportera om. Det
som efterfrågas av kunderna
är sovutrymmen med riktiga
sängar. Köksdelen är också
viktig, att det finns ugn, bra
avställningsytor och så vidare.
Någon nyhet i övrigt att
rapportera om inför årets
campingsäsong?
– En positiv nyhet är att
körkortsreglerna för bil med
husvagn har gjorts om. Nu kan
man göra ett lättare körprov,
ingen teori, och få ett så kallat
BE-körkort. Det innebär att
man får lov att dra ett ekipage

Flytta med Länsförsäkringar

Hos oss får du
bäst betalt!
Hos oss på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får du bäst betalt per kvadratmeter när du
säljer din bostad. Det visar ingivarstatistiken
för 2012*.

som väger upp till 4 250 kg.
Detta medför i sin tur att folk
kan köpa större vagnar.
Hur är intresset för husbilar?
– Det är en boom som fortfarande håller i sig. Det finns
en hel del som byter husvagn
mot husbil. Vi har även en
kundgrupp med båtägare som
kommit upp i åren och som
börjat intressera sig för husbilslivet. Det är två skilda saker att
semestra med husvagn kontra
husbil. Husvagnen är till för
dem som vill bo på camping
medan husbilen främst vänder
sig till dem som vill förflytta sig
från en plats till en annan.

Ronderande och
stationär bevakning
Ale • Kungälv • Lilla Edet

Tel. kontor 0303-74 99 97
När går startskottet för
årets campingsäsong?
– Många vill ut till påsk, så
det är inte lång tid kvar.
Till sist, hur är det att vara
företagare i Alvhem efter
färdigställandet av den nya
vägen?
– Väldigt positivt! Eftersom
vi har kunder från både när och
fjärran så är den allmänna uppfattningen att det är betydligt
smidigare att ta sig hit. Dock
behöver skyltningen förbättras,
men det jobbar vi på, avslutar
Bengt Johansson.
TEXT
Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

POLIS
RONDEN
Polisen i Ale ger
följande rapport från
den gångna veckan:

Måndag 11 mars

Stålstöld
Någon tar sig in i KSG:s lagerbyggnad i Surte och tillgriper
rostfritt stål för ett värde av ett
par hundra tusen kronor.
Ale kommun anmäler ett
miljöbrott i Alvhem. Asfalt och
tegel har deponerats i naturen.
Spaningstips finns i ärendet.
Osämja uppstår mellan ett
par grannar i Nol. Målsägande
får en brinnande marschall
inkastad i lägenheten. Ärendet
rubriceras som skadegörelse.
Två snattare ertappas på
OKQ8 i Nödinge.

Tisdag 12 mars
Ingen vacker syn. Tudorområdet i Nol är ett av flera ställen
där avfall från markarbeten dumpades i fjol.

Ovälkommen repris
– Irländska asfaltsarbetarna tillbaka
ALE. Som befarat har
nu upprörda alebor hört
av sig till lokaltidningen
och vittnat om att de
irländska asfaltsarbetarna är tillbaka i Ale.
Nu växer oron för en
repris av fjolårets incidenter då farligt avfall
dumpades i naturen.
Historien upprepar sig.
Återigen
har
irländska
asfaltsarbetare börjat knacka
dörr i villaområdena och de
har bland annat påträffats i
Nödinge. De erbjuder sig att
utföra diverse markarbeten
som plattsättning och asfaltering till ett lågt pris.

Med facit i hand kunde
man efter förra sommaren
konstatera att arbetarna inte
tog ansvar för hanteringen
av avfallet, utan tippade av
det på olika skymda ställen i
kommunen.
Fortfarande
ligger
högarna med gamla behandlade träslipers, asfaltsrester
och uppbrutna trädgårdsplattor kvar.
Kommunen
uppmanar
villaägare att ta sitt ansvar
genom att noga kontrollera
vilka företag man anlitar.

Sexuellt ofredande
En 19-årig kvinna blir utsatt för
sexuellt ofredande av en man i
50-årsåldern när hon sitter och
väntar på bussen i Nol.

Fredag 15 mars

Försök till inbrott
Strax efter klockan ett på
natten försöker någon bryta
sig in på Ica Kvantum, Ale Torg.
Gärningsmannen använder en
yxa eller liknande föremål. Det
blir skador i plåten och på en
av rutorna.
Villainbrott i Surte. En fönsterruta krossas och tjuvarna
tillgriper diverse gods, bland
annat smycken.
Försök till inbrott sker hos
Skepplanda Kultur- och hemvärnsförening.

TEXT
Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Söndag 17 mars

Villainbrott
Din lo
huslev kala
er
sedan antör
1947

Välkommen att anlita oss du också när du ska
sälja din bostad. Ale Torg 14, 0303-33 16 40

Villainbrott i Nol. En hundpatrull skickas till platsen och
spårsäkring sker. Det är ännu
okänt om något tillgripits.

Antalet anmälda brott under
perioden 11/3 – 18/3: 28. Av
dessa är fyra bilinbrott.

* Statistiken gäller för Ale kommuns
fem mest anlitade fastighetsmäklarföretag.
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